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 Postaviti jasno definicijo in razmejitev 

načel vzajemnosti, solidarnosti in 

redistribucije. 

 

 Razmejitev s postavitvijo parametrov 

pokojninskega sistema in avtomatično 

prilagoditvijo le – teh v primeru družbeno 

– ekonomskih sprememb. 



 Postavitev teoretičnega okvirja 

 Primerjalno-pravni pregled obstoječih 

ureditev in postavitev povezave s 

teoretičnim okvirjem 

 Ocena obstoječe slovenske ureditve 

 Postavitev novega koncepta z aplikacijo 

teoretičnega kot tudi primerjalno-

pravnega okvirja 

 

 



 Umestitev držav glede na tip države 
blaginje (socialne države) - Gøsta Esping – 
Andersena 

 
 Opredelitev temeljnih pojmov 

› (socialna) Solidarnost 

› Vzajemnost 

› Redistribucija 

 

 Sheme na podlagi katerih se izvaja 
pokojninsko zavarovanje  

 



Liberalni Korporativistični 
Socialno-

demokratski 
Mediteranski 

Vzhodno- 
evropski 

Hibridni 

Velika 
Britanija 

Nemčija Danska Španija Poljska Nizozemska 

Irska Francija Švedska Grčija Češka Norveška 

ZDA Avstrija Finska Italija Madžarska 

Kanada Belgija Portugalska Slovaška 

Avstralija Luksemburg 

Slovenija 

“Age is an issue of mind over matter. If you don't mind, it doesn't 

matter.” (Mark Twain) 

Umestitev držav glede na tip države blaginje (socialne države)  



 Umestitev držav glede na tip države 

blaginje (socialne države) - Gøsta Esping 

– Andersena 

 

 Opredelitev temeljnih pojmov 

 





 Umestitev držav glede na tip države 

blaginje (socialne države) - Gøsta Esping 

– Andersena 

 

 Opredelitev temeljnih pojmov 

› (socialna) Solidarnost 

 



Vir: www.CoxAndForkum.com 



 Umestitev držav glede na tip države 

blaginje (socialne države) - Gøsta Esping 

– Andersena 

 

 Opredelitev temeljnih pojmov 

› (socialna) Solidarnost 

› Vzajemnost 

› Redistribucija 

 

 

 



Vzajemnost 

Redistribucija 

Solidarnost 



Solidarnost 

Redistribucija Vzajemnost 



 Umestitev držav glede na tip države 
blaginje (socialne države) - Gøsta Esping – 
Andersena 

 
 Opredelitev temeljnih pojmov 

› (socialna) Solidarnost 

› Vzajemnost 

› Redistribucija 

 

 Sheme na podlagi katerih se izvaja 
pokojninsko zavarovanje  
› (FDC, FCR, FRR, FRP) 

 



















 Nizka upokojitvena starost in pričakovani 
demografski trendi 

 Določitev pokojninske osnove 

 Najvišja in najnižja pokojninska osnova 

 Valorizacija preteklega dohodka 
(zavarovalnih osnov) – ZPIZ-1 

 Bonus in malus sistem 

 Možnost “predčasne” upokojitve brez 
odbitkov (ZPIZ-1, tudi ZPIZ-2) 



 Temeljni ukrep 
› Dvig dejanske upokojitvene starosti! 

 Vzpostavitev mehanizma 
› Točkovni sistem (podlaga za kasnejšo vpeljavo 

NDC) 

 Temeljni parametri 
› Valorizacija (Aaron  - Samuelsonovo pravilo) 

› Razširitev zavarovalnih osnov 

› Aktuarsko nevtralni  bousi in malusi 

› Socialna kapica 

› Usklajevanje 

 



 Musgrave pravilo 

› Avtomatični stabilizator 

 Kapitalizirane sheme 

› Obvezna vključitev  - socialni dialog 

› Združevanje tveganj z manjšo 

individualizacijo (kolektivne DC sheme) 

 Demografski sklad 

› Presežki pokojninske blagajne ali 

› Določen %  BDP letno 



 

 

 

 

 Rino Gaetano(Nunteregae più) 

 


