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Pokojninski načrt poklicnega zavarovanja je sprejela uprava Kapitalske družbe, d. d., dne 26. 11. 2013, odobrila pa ga je ministrica 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti z odločbo št. 1032-5/2013-6 z dne 28. 11. 2013.  
 
Ta pokojninski načrt se uporablja od 30. 12. 2013, razen določbe 15. in 26. člena, ki se uporabljata od 1. 1. 2014.  
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I. UI. UI. UI. Uvodne določbevodne določbevodne določbevodne določbe    
 

1. člen 

Pokojninski načrt poklicnega zavarovanja je pripravljen na osnovi določb Zakona o pokojninskem in invalid-

skem zavarovanju (ZPIZ-2, Uradni list RS, št. 96/2012, 39/13, 46/13-ZIPRS1314-A), ki urejajo poklicno 

zavarovanje.  

Poklicno zavarovanje po tem pokojninskem načrtu je zbiranje prispevkov zavezancev na osebnih računih 

zavarovancev, na podlagi katerih zavarovanci, vključeni v to obliko zavarovanja, pridobijo pravico do pokli-

cne pokojnine in druge pravice, določene s tem pokojninskim načrtom. 

Poklicno zavarovanje je zavarovanje, pri katerem zavarovanec-član prevzema naložbeno tveganje za sreds-

tva, nad višino zajamčenega donosa na vplačane čiste prispevke.  

2. člen 

Za zajamčeni donos, določen s pokojninskim načrtom, jamči upravljavec Sklada obveznega dodatnega 

pokojninskega zavarovanja. 

V primeru, ko je nad upravljavcem Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja začet postopek 

stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave, Republika Slovenija ob prenosu na drugega upravljavca jamči za 

minimalni zajamčeni donos na vplačane prispevke v Sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja. 

3. člen 

Posamezni izrazi v tem pokojninskem načrtu pomenijo: 

� Zakon: Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2); 

� ZPIZ-1 : Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiš-

čeno besedilo, 112/06 - Odl. US, 114/06 - ZUTPG, 17/07, 5/08, 5/08, 10/08 - ZVarDod, 73/08, 8/09, 

53/09, 98/09 - ZIUZGK, 7/10, 27/10 - Odl. US, 38/10 - ZUKN, 56/10, 79/10, 94/10, 61/10 - ZSVarPre in 

3/11); 

� obvezno zavarovanje: obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi medgeneracijske 

solidarnosti, kot ga ureja zakon; 

� poklicno zavarovanje: poklicno zavarovanje na podlagi zakona in pokojninskega načrta; 

� Sklad: Sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja Republike Slovenije; 

� Zavod: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije; 

� upravljavec: Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Ljubljana; 



Kapitalska družba, d. d.    

 
5555    

� delodajalec: pravna oseba ali fizična oseba, za katero druga oseba opravlja delo v skladu s predpisi o 

delovnih razmerjih ali na drugi pravni podlagi;  

� zavezanec za obračun in plačilo prispevkov: delodajalec ali zavarovanec-član, ki opravlja pridobitno 

ali drugo samostojno dejavnost (v nadaljnjem besedilu: zavezanec); 

� samozaposlene osebe: osebe, ki v Republiki Sloveniji samostojno opravljajo pridobitno ali drugo dovol-

jeno dejavnost oziroma osebe, ki so v tujini vpisane v ustrezni register za opravljanje samostojne dejav-

nosti in se zanje, v skladu s predpisi EU, uporablja zakonodaja Republike Slovenije. 

� delavec: fizična oseba, ki je v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi in za katero 

je delodajalec po zakonu zavezan plačevati prispevke za poklicno pokojninsko zavarovanje in samoza-

poslena oseba; 

� zavarovanec-član: fizična oseba, ki je vključena v poklicno zavarovanje pri Skladu in za katero zaveza-

nec plačuje oziroma je plačeval prispevke za to zavarovanje ter od katere življenja ali smrti je odvisna 

pridobitev pravice do poklicne pokojnine; 

� zavarovanec-upokojenec: oseba, ki uveljavi pravico do poklicne pokojnine od katere življenja ali smrti 

je odvisno izplačevanje poklicne pokojnine; 

� upravičenec za primer smrti: oseba, ki jo določi zavarovanec-član Sklada in ki je po smrti zavarovan-

ca-člana upravičena do enkratnega izplačila sredstev v višini odkupne vrednosti enot premoženja, ki so 

bile vplačane na osebni račun umrlega zavarovanca-člana Sklada; 

� polica: listina o sklenjeni pogodbi o poklicnem zavarovanju; 

� VEP: vrednost enote premoženja Sklada; 

� prispevek: znesek, ki ga zavezanec plača v korist zavarovanca-člana; 

� čisti prispevek poklicnega zavarovanja: vplačan prispevek, povečan za morebitne zakonske zamudne 

obresti in zmanjšan za vstopne stroške, ki pripadajo upravljavcu; 

� čista vrednost sredstev: vrednost sredstev Sklada, zmanjšana za obveznosti Sklada; 

� skrbnik: skrbnik Sklada po Zakonu; 

� odkupna vrednost enot premoženja: vrednost vpisanih enot premoženja, zmanjšana za izstopne stroš-

ke; 

� odkupna vrednost: odkupna vrednost enot premoženja, če vrednost vpisanih enot premoženja presega 

zajamčeno vrednost sredstev člana, oziroma zajamčena vrednost sredstev člana zmanjšana za izstopne 

stroške; 

� zajamčena vrednost sredstev zavarovanca - člana: zajamčena vrednost sredstev je enaka vsoti njego-

vih čistih prispevkov, povečanih za zajamčeno donosnost;  
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� Kritni sklad: premoženje upravljavca, ki je namenjeno izplačilu poklicnih pokojnin in je ločeno od dru-

gega premoženja upravljavca; 

� Komisija:  posebna komisija za ugotavljanje obveznosti poklicnega zavarovanja iz prvega odstavka 201. 

člena Zakona, imenovana v skladu s tretjim odstavkov istega člena; 

� ZISDU-2: Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/2011, 

10/2012- ZPre-1C, 55/2012, 96/2012 - ZPIZ-2); 
 

� Pravila upravljanja Sklada : pravila upravljanja Sklada iz 302. člena Zakona, ki urejajo vsebino prav-

nih razmerij med upravljavcem in članom vzajemnega pokojninskega sklada, in h katerim je izdala 

soglasje Agencija za trg vrednostnih papirjev. 

4.  člen 

Pokojninski načrt poklicnega zavarovanja vsebuje: 

� postopek sklenitve poklicnega zavarovanja;  

� višino prispevkov za poklicno zavarovanje;  

� način plačila prispevkov za poklicno zavarovanje;  

� minimalni zajamčeni donos na vplačane prispevke;  

� naložbeno politiko;  

� stroške, ki se povrnejo upravljavcu;  

� stroške v breme sredstev Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja;  

� določbe o izplačilu v enkratnem znesku;  

� pogoje za pridobitev in izplačilo poklicne pokojnine;  

� določbe o prenehanju članstva, mirovanju in zadržanju pravic;  

� postopek obveščanja članov.  

II. SkII. SkII. SkII. Sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanjalad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanjalad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanjalad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja    

5. člen 

(Sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja) 

Poklicno zavarovanje izvaja Sklad, ki je oblikovan kot vzajemni pokojninski sklad.  

Sklad je premoženje, ki je financirano s sredstvi, zbranimi z vplačilom prispevkov poklicnega zavarovanja in 

ustvarjenimi z upravljanjem s temi sredstvi, in je namenjeno izključno kritju obveznosti do zavarovancev-

članov poklicnega zavarovanja.  

Sklad je v lasti zavarovancev-članov poklicnega zavarovanja.  
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6.  člen 

(upravljavec Sklada) 

Sklad v imenu in za račun zavarovancev-članov upravlja upravljavec, in sicer ločeno od svojega drugega 

premoženja.  

7.  člen 

(denarni račun Sklada in skrbnik Sklada) 

Sklad ima ločen denarni račun, preko katerega sprejema vsa vplačila in opravlja izplačila iz poslov v zvezi s 

premoženjem Sklada in vodi denarna sredstva Sklada. 

Upravljavec za račun Sklada s skrbnikom sklene pogodbo o opravljanju skrbniških storitev za Sklad. 

8.  člen 

(odbor Sklada) 

Sklad ima odbor. Odbor je strokovni organ, ki ga sestavlja 12 članov, od tega pet predstavnikov zavarovan-

cev na predlog reprezentativnih sindikatov v Ekonomsko socialnem svetu, trije predstavniki delodajalcev na 

predlog reprezentativnih predstavnikov delodajalcev v Ekonomsko socialnem svetu, ki financirajo pokojnin-

ski načrt in štirje predstavniki Vlade Republike Slovenije.  

Odbor spremlja poslovanje Sklada ter nadzoruje delo upravljavca. V ta namen ima odbor naslednje pristoj-

nosti: 

� daje predloge in oblikuje mnenje k spremembam pokojninskega načrta Sklada; 

� daje predloge in oblikuje mnenje k spremembam pokojninskega načrta za izplačevanje poklicnih pokoj-

nin; 

� daje mnenje k letnemu poročilu Sklada;  

� daje mnenje k spremembam pravil upravljanja Sklada, razen v primeru obveznih uskladitev z zakono-

dajnimi spremembami;  

� daje mnenje k spremembam izjave o naložbeni politiki v delu, ki se nanaša na strateško porazdelitev 

sredstev glede na vrsto in trajanje obveznosti Sklada;  

� predlaga spremembe stroškov in provizije upravljavca Sklada;  

� preverja uspešnost poslovanja glede na doseženo donosnost in glede na doseženo donosnost v primerjavi 

z drugimi izvajalci;  

� daje mnenje k poročilom upravljavca Sklada o tveganjih, katerim je Sklad izpostavljen;  

� obravnava način in pravilnost obveščanja zavezancev in članov Sklada;  

� obravnava poročilo o pritožbah v zvezi z delovanjem Sklada;  

� obravnava poročila o neporavnanih obveznostih iz naslova plačil prispevkov za poklicno zavarovanje 

� druge pristojnosti, določene v splošnem aktu upravljavca Sklada. 

Odbor se skliče vsaj enkrat letno. Način dela in odločanja odbora je urejen s poslovnikom.  
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III. SIII. SIII. SIII. Sklenitev klenitev klenitev klenitev poklicnegapoklicnegapoklicnegapoklicnega    zavarovanjazavarovanjazavarovanjazavarovanja    
 

9. člen 

(krog zavarovancev) 

Zavarovanci poklicnega zavarovanja so delavci, ki opravljajo posebno težka in zdravju škodljiva dela, in 

delavci, ki opravljajo dela, ki jih po določeni starosti ni moč uspešno poklicno opravljati. 

10.  člen 

(delovna mesta) 

Delovna mesta, za katera so zavezanci dolžni plačevati prispevke za poklicno zavarovanje, so:  

� delovna mesta, za katera je ob uveljavitvi Zakona veljala obveznost vključitve v obvezno dodatno pokoj-

ninsko zavarovanje, če Komisija ne ugotovi, da niso več izpolnjeni pogoji iz 199. člena Zakona; 

� delovna mesta, ki jih določi Komisija;  

� delovna mesta, ki so določena s posebnim zakonom.  

Seznam delovnih mest se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Glede na določeno stopnjo povečanja zavarovalne dobe, ki je veljala ob uveljavitvi ZPIZ-1, so delovna mesta 

iz petega odstavka 201. člena Zakona in prvega odstavka 413. člena Zakona razdeljena v naslednje skupine: 

Skupina delovnega 
mesta Povečanje zavarovalne dobe 

0 ni povečanja 

I. od 12 na 14 mesecev 

II. od 12 na 15 mesecev 

III. od 12 na 16 mesecev 

IV. od 12 na 17 mesecev 

V. od 12 na 18 mesecev 

 

11.  člen 

(pogodba o financiranju) 

Upravljavec bo z zavezancem, ki zaposluje delavce na delovnih mestih, za katere je dolžan skleniti poklicno 

zavarovanje, sklenil pogodbo o financiranju pokojninskega načrta. S to pogodbo bosta podrobneje opredelila 

medsebojne obveznosti. Sestavni del pogodbe je seznam delovnih mest pri zavezancu. 
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12.  člen 

(prijava v poklicno zavarovanje) 

Zavezanec je dolžan v roku 8 dni od nove zaposlitve ali prerazporeditve delavca na delovno mesto, za katero 

je dolžan skleniti poklicno zavarovanje, upravljavcu poslati prijavo v poklicno zavarovanje.  

Prijava se pošlje na posebnem obrazcu, ki ga podpiše zavezanec.  

Prijava v poklicno zavarovanje vsebuje: 

� osebne podatke delavca: ime in priimek, rojstne podatke, enotno matično številko občana oziroma enot-

no matično številko tujca, naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, državljanstvo, davčno števil-

ko in podatke o pokojninski dobi; 

� podatke o zaposlitvi: delovno mesto, datum razporeditve; 

� šifro delovnega mesta; 

� ime in sedež zavezanca; 

� registrsko številko zavezanca; 

� davčno številko zavezanca; 

� matično številko zavezanca; 

� šifro dejavnosti. 

13.  člen 

(polica poklicnega zavarovanja) 

Na osnovi popolne prijave in sklenjene pogodbe z zavezancem izda upravljavec delavcu polico poklicnega 

zavarovanja.  

Lastnik police je zavarovanec-član. 

Zavarovanec-član ne sme zastaviti pravic iz naslova sredstev Sklada, vpisanih na svojem osebnem računu.  

Pravice iz poklicnega zavarovanja so neprenosljive. 

IV. PIV. PIV. PIV. Plačilo lačilo lačilo lačilo prispevkovprispevkovprispevkovprispevkov    
 

14.  člen 

(osnova za plačilo prispevka) 

Zavezanec vplačuje prispevke na račun Sklada. 

Osnova za plačilo prispevkov za poklicno zavarovanje je plača zavarovanca-člana oziroma nadomestilo pla-

če.  

15.  člen 

(prispevna stopnja) 

Višina prispevka znaša 9,25 % od osnove, določene v prejšnjem členu.  
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Višina prispevka za poklicno zavarovanje je določena na podlagi mnenja predstavnikov delodajalcev in 

zavarovancev. 

16.  člen 

(plačilo prispevkov) 

Zavezanec je dolžan plačevati prispevke za čas, ko je delavec razporejen na delovno mesto, za katero je 

zavezanec dolžan skleniti poklicno zavarovanje, razen za čas, ko poklicno zavarovanje miruje iz razlogov v 

skladu s 45. členom pokojninskega načrta. 

Prispevki se plačujejo mesečno. 

V primeru, ko zavezanec ni pravočasno obvestil upravljavca o novi zaposlitvi oziroma prerazporeditvi dela-

vca na delovno mesto, za katero je dolžan skleniti poklicno zavarovanje, je zavezanec dolžan poravnati 

zapadle prispevke skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.  

Zavezanec je dolžan na obračunu ločeno prikazati obračunane in plačane zamudne obresti. 

Šteje se, da je dan plačila prispevka dan, ko denar prispe na denarni račun Sklada. 

17.  člen 

(rok za plačilo prispevkov) 

Zavezanci so dolžni upravljavcu dostaviti obračun prispevkov za poklicno zavarovanje v rokih, ki veljajo za 

predložitev obračuna prispevkov za obvezno zavarovanje po predpisih, ki urejajo davčni postopek.  

Obvezne podatke v obračunu prispevkov za poklicno zavarovanje določi upravljavec in jih objavi na svoji 

spletni strani. 

Zavezanec mora plačati prispevke v roku, določenem za plačilo prispevkov za obvezno zavarovanje, z upoš-

tevanjem posebnosti poklicnega zavarovanja. 

V primeru, ko zavezanec obračunanih prispevkov ne bo poravnal v roku iz prejšnjega odstavka tega člena, je 

dolžan poravnati zapadle prispevke skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.  

18.  člen 

(davčni status prispevkov) 

Prispevki za poklicno zavarovanje imajo enak davčni status kot prispevki za obvezno pokojninsko in invalid-

sko zavarovanje.  

19. člen 

(prijava neplačanih prispevkov) 

V primeru, ko prispevki ne bodo poravnani za zaporedne tri mesece, bo upravljavec zavezancu poslal opo-

min za plačilo in mu zaračunal stroške opomina v višini 2,00 EUR za vsakega zavarovanca-člana, za katere-

ga prispevek ni bil plačan .  
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Višina stroškov opomina iz prejšnjega odstavka se usklajuje enkrat letno z letnim koeficientom rasti cen 

življenjskih potrebščin v preteklem letu. Uskladitev se izvede po podatkih na dan 30. aprila in velja od 1. 

maja naprej, po predhodni seznanitvi odbora. 

Znesek stroškov opomina iz prvega odstavka tega člena pripada upravljavcu. 

V primeru, ko zavezanec ne bo poravnal svojih obveznosti iz naslova plačil prispevkov za poklicno zavaro-

vanje v roku 30 dni od prejema opomina, bo upravljavec o tem obvestil davčni organ, inšpektorat za delo ter 

odbor Sklada. 

20.  člen 

(vračilo vplačanih prispevkov) 

Zavezanec lahko na podlagi zahtevka uveljavlja vračilo preveč vplačanih prispevkov, ki še niso konvertirani. 

Namesto vračila se zavezanec lahko odloči za pobot obveznosti za plačilo prispevkov v prihodnjih mesecih.  

Zavezanec ne more uveljavljati vračila preveč vplačanih konvertiranih prispevkov.  

Ne glede na določilo prejšnjega odstavka lahko zavezanec na podlagi zahtevka in ob podanem soglasju zava-

rovanca zahteva odkup enot premoženja, ki jih je zavarovanec-član pridobil s konvertiranjem vplačanega 

prispevka v enote premoženja, v primerih: 

� pomote pri obračunu oziroma nakazilu, 

� plačila za obdobja iz 45. člena tega pokojninskega načrta, ko zavarovancu zavarovanje miruje in so bili 

zanj plačani prispevki, 

� plačila za obdobja, ko zavarovanec-član ni upravičen do vključitve v poklicno zavarovanje zaradi neiz-

polnjevanja oziroma nedoseganja pogojev, določenih za njegovo delovno mesto, 

� plačila zaradi napačne vključitve zavarovanca v poklicno zavarovanje (npr. razveljavitev). 

V teh primerih upravljavec Sklada za ta plačila ni dolžan zagotavljati zajamčene donosnosti, niti vrniti vsto-

pnih stroškov, pri izplačilu pa je upravičen obračunati izstopne stroške v skladu s tem pokojninskim načrtom. 

Upravljavec izpolni svojo obveznost po tem členu v 30 dneh po koncu obračunskega obdobja, ko je bil 

podan popoln zahtevek za vračilo. Popolni zahtevek vključuje tudi soglasje zavarovanca. 

21.  člen 

(izterjava neplačanih prispevkov) 

Prisilno izterjavo neplačanih prispevkov za poklicno zavarovanje izvaja davčni organ. 

22. člen 

(prenehanje plačevanja prispevkov) 

Zavezanec lahko preneha s plačevanjem prispevkov za poklicno zavarovanje za zavarovanca, ki izpolnjuje 

pogoje za pridobitev pravice do poklicne pokojnine, če izračunana višina mesečne poklicne pokojnine dose-

ga najmanj višino starostne pokojnine, ki bi jo zavarovanec-član prejel v obveznem pokojninskem in invalid-

skem zavarovanju glede na dopolnjeno pokojninsko dobo brez dodane dobe. 
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Postopek ugotavljanja izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega odstavka se začne na zahtevo zavezanca. 

Zavezanec in upravljavec sta dolžna o začetku postopka obvestiti zavarovanca.     

V. Preračun prispevkov v enote V. Preračun prispevkov v enote V. Preračun prispevkov v enote V. Preračun prispevkov v enote premoženjapremoženjapremoženjapremoženja    skladaskladaskladasklada    
 

23.  člen 

(preračun prispevkov v enote premoženja sklada) 

Upravljavec bo vplačani čisti prispevek konvertiral v enote premoženja sklada. 

Datum konverzije vplačanega čistega prispevka v ustrezno število enot premoženja sklada je zadnji delovni 

dan v mesecu (obračunski dan). Za delovni dan se šteje dan, na katerega je v Republiki Sloveniji mogoče 

izvrševati plačila v domačem denarju v običajnem delovnem času in ni sobota, nedelja, državni praznik ali 

dan, ki je v skladu z veljavnimi predpisi dela prost dan.  

Upravljavec bo na dan konverzije (obračunski dan) konvertiral vplačani čisti prispevek v primeru, da plačilo 

prispe na denarni račun Sklada znotraj obračunskega obdobja in upravljavec razpolaga z zadostnimi podatki, 

da lahko nedvoumno ugotovi, v dobro katerega člana Sklada je bil vplačan prispevek.  

Če vsi pogoji iz prejšnjega odstavka niso izpolnjeni, je dan konverzije prvi naslednji dan konverzije po 

izpolnitvi pogojev iz prejšnjega odstavka. 

VI. Minimalna zajamčena VI. Minimalna zajamčena VI. Minimalna zajamčena VI. Minimalna zajamčena donosnostdonosnostdonosnostdonosnost    na vplačane prispevkena vplačane prispevkena vplačane prispevkena vplačane prispevke    
 

24.  člen 

(minimalna zajamčena donosnost na vplačane prispevke) 

Zajamčena letna stopnja donosnosti, za katero jamči upravljavec, po tem pokojninskem načrtu znaša 60 % 

povprečne donosnosti do dospetja državnih vrednostnih papirjev, ki se izračuna na podlagi Pravilnika o izra-

čunu minimalne zajamčene donosnosti, ki ga na podlagi drugega odstavka 217. člena Zakona izdaja minister 

za finance. 

VII. Naložbena VII. Naložbena VII. Naložbena VII. Naložbena politikapolitikapolitikapolitika        
 

25. člen 

(naložbena politika) 

Upravljavec bo pri naložbah izvajal tako naložbeno politiko, ki bo usmerjena v varnost, donosnost, ročnost, 

tržnost, raznovrstnost, razpršenost naložb in dolgoročno rast vrednosti premoženja Sklada.  

Upravljavec bo pri izvajanju naložbene politike spoštoval določbe, ki jih glede vrste in lastnosti dovoljenih 

naložb ter omejitev in razpršitev posameznih vrst naložb Sklada opredeljuje veljavna zakonodaja. 
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Naložbene cilji in naložbeno politiko Sklada, vključno z omejitvami naložb Sklada, urejajo Pravila upravlja-

nja Sklada. 

VIII. Stroški, ki se povrnejo upravljavcuVIII. Stroški, ki se povrnejo upravljavcuVIII. Stroški, ki se povrnejo upravljavcuVIII. Stroški, ki se povrnejo upravljavcu    
 

26. člen 

(stroški, ki se povrnejo upravljavcu) 

Upravljavec je upravičen do povračila vstopnih in izstopnih stroškov ter do letne provizije za upravljanje 

Sklada. 

Vstopni stroški se obračunajo v odstotku od zneska vplačila in znašajo 2,3 %. 

Izstopni stroški se obračunajo v odstotku od zneska izplačila in znašajo 0,5 %. 

Letna provizija za upravljanje Sklada znaša 1,0 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev Sklada. 

Ne glede na določila tega člena se izstopni stroški ne obračunavajo v primeru  prenosa v dodatno zavarovan-

je in v primeru dokupa pokojninske dobe. 

Storitve, ki jih bo upravljavec opravil na posebno zahtevo zainteresirane osebe in niso predvidene v tem 

pokojninskem načrtu, bo upravljavec posebej zaračunal. 

IX. Stroški v breme sredstev IX. Stroški v breme sredstev IX. Stroški v breme sredstev IX. Stroški v breme sredstev SkladaSkladaSkladaSklada    
 

27. člen 

(stroški v zvezi z upravljanjem Sklada) 

Poleg provizije za upravljanje je upravljavec Sklada iz sredstev Sklada upravičen do povračila stroškov v 

zvezi z upravljanjem Sklada, ki so določeni v tem pokojninskem načrtu in Pravilih upravljanja sklada.  

28.  člen 

(drugi stroški v breme Sklada) 

Upravljavec je iz sredstev Sklada upravičen izvršiti tudi plačila za naslednje vrste stroškov, ki nastanejo pri 

poslovanju Sklada:  

� stroškov, povezanih s pridobitvijo in odsvojitvijo premoženja Sklada, kot so provizije in stroški borznih 

posrednikov, upravljavcev organiziranih trgov in večstranskih sistemov trgovanja, upravljavcev porav-

nalnih sistemov oziroma klirinško depotnih družb ter stroškov vstopanja na organizirane trge;  

� stroškov plačilnega prometa; 

� stroškov revidiranja letnega poročila Sklada in stroškov zunanjih strokovnjakov, povezanih s pripravo in 

revidiranjem letnega poročila;  

� stroškov obveščanja zavezancev in zavarovancev po Zakonu, pokojninskem načrtu in drugih predpisih;  

� stroškov uveljavljanja pravic iz finančnih instrumentov, ki so v lasti Sklada, za račun Sklada;  

� stroškov v zvezi s postopki iz tretjega odstavka 178. člena in drugega odstavka 179. člena ZISDU-2;  
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� davkov in drugih obveznih dajatev v zvezi s premoženjem Sklada oziroma s prometom s tem premožen-

jem;  

� stroškov skrbniških storitev skrbnika;  

� stroškov obresti in drugih stroškov zadolževanja za posojila, ki jih v skladu z Zakonom upravljavec 

najema za račun Sklada;  

V primeru naložbe v nepremičnine je upravljavec upravičen, da v breme sredstev Sklada obračuna stroške 

vpisa lastniških in drugih pravic, stroške uveljavitve teh pravic ter stroške, povezane z rabo nepremičnin. 

Upravljavec za plačilo stroškov iz tega člena posreduje nalog za izplačilo iz sredstev Sklada skrbniku, ki 

izvrši nalog. 

X. Odkupna X. Odkupna X. Odkupna X. Odkupna vrednostvrednostvrednostvrednost    
 

29.  člen 

(odkupna vrednost) 

Odkupna vrednost zavarovanca-člana se izračuna tako, da se število enot premoženja, vpisanih na računu 

zavarovanca-člana, pomnoži z vrednostjo enote premoženja Sklada, ki velja na obračunski dan obdobja, ko 

je bila podana popolna zahteva za izplačilo odkupne vrednosti, in zmanjša za izstopne stroške. 

V primeru, da je zmnožek števila enot premoženja, vpisanih na osebnem računu zavarovanca-člana, in vred-

nosti enote premoženja Sklada nižji od zajamčene vrednosti sredstev zavarovanca-član, je odkupna vrednost 

enaka zajamčeni vrednosti sredstev zavarovanca-člana, zmanjšani za izstopne stroške. 

Izstopni stroški se obračunajo v višini, določeni v 26. členu tega pokojninskega načrta.  

30.  člen 

(zahteva za izplačilo odkupne vrednosti) 

Zahteva za izplačilo odkupne vrednosti mora biti vložena v pisni obliki. Iz zahteve mora biti razvidna upra-

vičenost zahtevati izplačilo odkupne vrednosti. 

Popoln zahtevek iz prejšnjega odstavka vsebuje: 

� izvirnik Police obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja; 

� kopijo odločbe o upokojitvi oziroma nalog za izplačevanje akontacije pokojnine;  

� kopijo dokumenta, iz katerega je razvidna številka bančnega računa;  

� izjavo, ali je prejemnik rezident ali nerezident, v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino. 

Zavarovanci-člani, ki zahtevajo izplačilo odkupne vrednosti na podlagi četrtega odstavka 35. člena pokojnin-

skega načrta, morajo namesto dokumenta iz druge alineje prejšnjega odstavka zahtevi za izplačilo odkupne 

vrednosti priložiti potrdilo delodajalca o izpolnjevanju pogojev iz navedenega člena, ki vsebuje: 

� potrditev, da je zavarovanec-član najmanj 10 let opravljal vojaško službo v Slovenski vojski ter ne name-

rava uveljavljati poklicne pokojnine oziroma da je zavarovanec-član poklicni vojak in se mu je odpove-
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dala pogodba o zaposlitvi na obrambnem področju na podlagi zakona zaradi starostne omejitve opravlja-

nja vojaške službe; 

� potrditev o prenehanju delovnega razmerja z navedbo datuma prenehanja delovnega razmerja. 

Zavarovanci-člani, ki zahtevajo izplačilo odkupne vrednosti na podlagi petega odstavka 35. člena pokojnin-

skega načrta, morajo namesto dokumenta iz druge alineje prejšnjega odstavka zahtevi za izplačilo odkupne 

vrednosti priložiti potrdilo delodajalca o izpolnjevanju pogojev iz navedenega člena, ki vsebuje: 

� potrditev, da je imel zavarovanec-član policist sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas na podlagi 

prvega odstavka 54. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13) z naved-

bo datuma prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas; 

� potrditev, da zavarovanec-član policist v roku šestih mesecev po prenehanju pogodbe o zaposlitvi ni 

sklenil nove pogodbe o zaposlitvi na delovnem mestu, na katerem je obvezna vključitev v poklicno zava-

rovanje.  

Upravljavec izplača odkupno vrednost po tem členu v roku 30 dni po koncu obračunskega obdobja, ko je bil 

podan popoln zahtevek za izplačilo odkupne vrednosti. 

Ob izplačilu odkupne vrednosti se v skladu z davčnimi predpisi obračuna akontacija dohodnine. 

XI. Pravice iz XI. Pravice iz XI. Pravice iz XI. Pravice iz poklicnegapoklicnegapoklicnegapoklicnega    zavarovanjazavarovanjazavarovanjazavarovanja    
 

31.  člen 

(poklicna pokojnina) 

Zavarovancu-članu se ob izpolnitvi pogojev, določenih s tem pokojninskim načrtom, zagotovi pravica do 

poklicne pokojnine.  

32. člen 

(izplačevanje poklicne pokojnine) 

Poklicna pokojnina se izplačuje zavarovancu-upokojencu v mesečnih zneskih od pridobitve poklicne pokoj-

nine do izpolnitve pogojev za pridobitev predčasne pokojnine ali starostne pokojnine v obveznem zavarovan-

ju, glede na odločitev zavarovanca-upokojenca. 

Pogoji ter način izračunavanja in izplačevanja poklicnih pokojnin so določeni v pokojninskem načrtu za 

izplačevanje poklicne pokojnine. 

33.  člen 

(zdravstveno zavarovanje) 

Zavarovanec-upokojenec je v času prejemanja poklicne pokojnine obvezno zdravstveno zavarovan. Prispe-

vek za obvezno zdravstveno zavarovanje mu upravljavec obračuna in odvede od mesečnega zneska poklicne 

pokojnine v skladu z veljavno zakonodajo. 
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34.  člen 

(dodana doba) 

Zavarovancu-članu, ki je bil vključen v obvezno dodatno zavarovanje po ZPIZ-1 oziroma je vključen v 

poklicno zavarovanje po Zakonu, se k dejanski zavarovalni dobi za izpolnitev pogojev za pridobitev pravice 

do predčasne pokojnine ali starostne pokojnine iz obveznega zavarovanja po Zakonu, doda četrtina obdobja, 

v katerem je bil vključen v poklicno zavarovanje (v nadaljnjem besedilu: dodana doba). Za obdobje, v kate-

rem je bil zavarovanec-član poklicnega zavarovanja vključen v poklicno zavarovanje, štejejo vsa obdobja, za 

katera je zavezanec v celoti vplačal prispevke. 

Dodano dobo iz prejšnjega odstavka ugotovi Zavod na podlagi podatkov o vključenosti v poklicno zavaro-

vanje oziroma v obvezno dodatno zavarovanje pred uveljavitvijo Zakona, ki mu jih posreduje upravljavec. 

35.  člen 

(enkratno izplačilo sredstev) 

Zavarovanec-član, ki je še pred uveljavitvijo pravice do poklicne pokojnine izpolnil pogoje za pridobitev 

pravice do starostne, predčasne, vdovske ali invalidske pokojnine, ima pravico do enkratnega izplačila sred-

stev v višini odkupne vrednosti, če sredstva na njegovem osebnem računu ne presegajo 5.000 eurov, ali pa 

zahteva, da se sredstva brezplačno prenesejo v dodatno zavarovanje, kjer zavarovanec-član pridobi pravico 

do dodatne pokojnine.  

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, ima zavarovanec-član ob upokojitvi v obveznem zavarovanju, ki je 

še pred uveljavitvijo pravice do poklicne pokojnine izpolnil pogoje za pridobitev pravice do starostne, pred-

časne, vdovske ali invalidske pokojnine, pravico do izplačila odkupne vrednosti, ki izhaja iz prispevkov, ki 

so bili plačani do uveljavitve Zakona, in sredstev, ki jih je imel zavarovanec-član na osebnem računu do 

uveljavitve Zakona. 

V primeru smrti zavarovanca-člana pred poklicno upokojitvijo, se dedičem ali upravičencem za primer smrti 

izplača odkupna vrednost.  

Ne glede na določbe tega člena ima zavarovanec-član, ki je najmanj 10 let opravljal vojaško službo v Slo-

venski vojski ter ne namerava uveljavljati poklicne pokojnine, pravico zahtevati, da se mu sredstva, ki jih 

ima na svojem osebnem računu, izplačajo v enkratnem znesku. Enako pravico ima tudi zavarovanec-član, ki 

je poklicni vojak in se mu odpove pogodba o zaposlitvi na obrambnem področju na podlagi zakona zaradi 

starostne omejitve opravljanja vojaške službe. V tem primeru zavarovanec-član ni upravičen do nobenih 

drugih pravic iz naslova poklicnega zavarovanja, vključno z dodano dobo. 

Ne glede na določbe tega člena ima zavarovanec član, ki je policist, ki je sklenil pogodbo o zaposlitvi za 

določen čas na podlagi prvega odstavka 54. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, 

št. 15/13), po šestih mesecih od prenehanja pogodbe o zaposlitvi pravico zahtevati, da se mu sredstva, ki jih 

ima na svojem osebnem računu, izplačajo v enkratnem znesku. To pravico ima policist le pod pogojem, da v 

roku šestih mesecev po prenehanju pogodbe o zaposlitvi ne sklene nove pogodbe o zaposlitvi na delovnem 

mestu, na katerem je obvezna vključitev v poklicno zavarovanje. Policist, ki izkoristi to pravico, ne more 
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uveljavljati pravic iz poklicnega zavarovanja in pravic v obveznem zavarovanju, pridobljenih na podlagi 

vključitve v poklicno zavarovanje, ki so določene v Zakonu. 

36.  člen 

(seznanitev s pravicami v obveznem zavarovanju na podlagi poklicnega zavarovanja) 

Zavarovanec-član lahko ob izpolnitvi pogojev pri Zavodu uveljavlja pravice iz obveznega pokojninskega 

zavarovanja, ki mu v skladu z zakonom pripadajo na podlagi poklicnega zavarovanja. 

XII. Pogoji za pridobitev in izplačilo poklicne pokojnine XII. Pogoji za pridobitev in izplačilo poklicne pokojnine XII. Pogoji za pridobitev in izplačilo poklicne pokojnine XII. Pogoji za pridobitev in izplačilo poklicne pokojnine     

37.  člen 

(pogoji za pridobitev poklicne pokojnine) 

Zavarovanec-član pridobi pravico do poklicne pokojnine:  

� ko v skladu z določbami tega zakona njegova pokojninska doba, skupaj z dodano dobo znaša 42 let in 

šest mesecev in 

� če sredstva, zbrana na njegovem osebnem računu, zadoščajo za izplačevanje poklicne pokojnine. 

Šteje se, da je pogoj iz prve alineje prvega odstavka tega člena izpolnjen šele, ko je na račun zavarovanca-

člana plačana zadnja premija, ki je potrebna za dopolnitev pogoja zahtevane pokojninske dobe.  

Za zavarovance-člane iz prvega odstavka znaša obdobje prejemanja poklicne pokojnine enako kot znaša 

razlika med dejansko dopolnjeno pokojninsko dobo brez dodane dobe iz naslova vključenosti v poklicno 

zavarovanje in 40 let pokojninske dobe. Ne glede na dopolnjeno starost lahko zavarovanec-član iz prejšnjega 

odstavka uveljavlja pravico do starostne pokojnine po izteku obdobja, določenega za prejemanje poklicne 

pokojnine.  

Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena, pridobi zavarovanec-član pravico do poklicne pokojnine, 

ko znaša njegova pokojninska doba, skupaj z dodano dobo najmanj 40 let in ko glede na stopnjo povečanja 

na delovnem mestu, kjer se je v skladu s prejšnjimi predpisi zavarovalna doba štela s povečanjem, doseže 

naslednjo starost: 

MOŠKI IN ŽENSKE 

SKUPINA DELOVNEGA 
MESTA STOPNJA STAROST 

I. 12/14 56 

II.  12/15 55 

III.  12/16 54 

IV.  12/17 53 

V. 12/18 52 
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V primeru, da je zavarovanec-član delal na različnih delovnih mestih z različnimi stopnjami povečanja, se 

upošteva zaokroženo tehtano povprečje starostnih mej, ki veljajo za del poklicnega zavarovanja in zavaro-

valne dobe, ki se šteje s povečanjem. V izračun tehtanega povprečja starostnih mej se vključijo tudi obdobja, 

ko zavarovanec-član ni delal na delovnih mestih, na katerih je obvezna vključitev v poklicno zavarovanje.  

38. člen 

(zadostnost sredstev) 

Pogoj iz druge alineje prvega odstavka prejšnjega člena je izpolnjen, ko zbrana sredstva na osebnem računu 

zavarovanca, zadoščajo za izplačevanje poklicne pokojnine v višini, kot bi znašala starostna pokojnina, ki bi 

jo zavarovanec-član prejel v obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju glede na dopolnjeno 

pokojninsko dobo brez dodane dobe povečano za prispevek za zdravstveno zavarovanje. 

Podrobnejši postopek ugotavljanja izpolnjevanja pogojev glede zadostnosti sredstev je določen v pokojnin-

skem načrtu za izplačevanje poklicne pokojnine. 

39.  člen 

(višina poklicne pokojnine-zadostnost sredstev) 

Poklicna pokojnina se odmeri glede na zbrana sredstva in ne sme biti nižja od starostne pokojnine, ki bi jo  

prejel v obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju glede na dopolnjeno pokojninsko dobo brez 

dodane dobe povečano za prispevek za zdravstveno zavarovanje.  

40.  člen 

(začetek preverjanja izpolnjevanja pogojev) 

Zavarovanec-član oziroma zavezanec lahko najprej tri leta pred izpolnitvijo pogojev iz prve alineje prvega 

odstavka 37. člena tega pokojninskega načrta oziroma četrtega odstavka 37. člena preveri izpolnjevanje 

pogojev za pridobitev pravice do poklicne pokojnine z vložitvijo zahtevka za informativni izračun pri uprav-

ljavcu Sklada. 

Ob izpolnitvi pogojev iz prve alineje prvega odstavka 37. člena tega pokojninskega načrta in vložitvi zavaro-

vančevega zahtevka, upravljavec ponovno preveri izpolnjevanje pogojev iz druge alineje prvega odstavka 

37. člena. Podrobnejšo vsebino obeh zahtevkov opredeli upravljavec. Zavarovanec-član, ki izpolnjuje oba 

pogoja prvega odstavka 37. člena tega pokojninskega načrta, se odloči ali bo uveljavil pravico do uživanja 

poklicne pokojnine ali bo njen začetek odložil.  

Ob uveljavitvi pravice iz 31. člena tega pokojninskega načrta upravljavec Sklada, glede na višino sredstev na 

osebnem računu zavarovanca in na podlagi aktuarskega izračuna, izračuna višino mesečne poklicne pokojni-

ne in izda polico. 

Za potrebe ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za pridobitev pravice do poklicne pokojnine se v skladu z 

enajstim odstavkom 209. člena Zakona izmenjujejo podatki, ki so določeni v sporazumu med upravljavcem 

in Zavodom. 
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41.  člen 

(vplačilo manjkajočih sredstev) 

V primeru, ko se zavarovanec-član ne more poklicno upokojiti, ker sredstva na njegovem osebnem računu ne 

zadostujejo za izplačevanje poklicne pokojnine, ima zavezanec možnost, da vplača manjkajoča sredstva. 

42.  člen 

(sofinanciranje države) 

V primeru, ko upravljavec Sklada za zavarovance, za katere so zavezanci dolžni plačevati prispevke za 

poklicno zavarovanje in ki izpolnjujejo pogoje iz petega in šestega odstavka 413. člena Zakona, na podlagi 

podatkov, pridobljenih od Zavoda ugotovi, da sredstva na njegovem osebnem računu ne zadoščajo za izpla-

čevanje poklicne pokojnine, upravljavec sproži postopek za doplačilo sredstev s strani Republike Slovenije v 

skladu z določili zakona, ki ureja način zagotavljanja sredstev zavarovancem, ki izpolnjujejo pogoje iz pete-

ga in šestega odstavka 413. člena Zakona. 

43.  člen 

(prenos v Kritni  sklad) 

Ko zavarovanec-član uveljavi pravico do poklicne pokojnine, se sredstva z njegovega osebnega računa v 

višini odkupne vrednosti prenesejo na Kritni sklad pri upravljavcu. 

XIII. XIII. XIII. XIII. PrenehanjePrenehanjePrenehanjePrenehanje    članstva, mirovanje in zadržanje pravicčlanstva, mirovanje in zadržanje pravicčlanstva, mirovanje in zadržanje pravicčlanstva, mirovanje in zadržanje pravic    
 

44.  člen 

(prenehanje članstva) 

Članstvo preneha: 

� z uveljavitvijo pravice do poklicne pokojnine, 

� ob izplačilu enkratnega zneska v primeru smrti zavarovanca-člana,  

� ob izplačilu odkupne vrednosti v enkratnem znesku zavarovancu-članu; 

� ob prenosu sredstev v dodatno zavarovanje. 

45.  člen 

(mirovanje članstva) 

Zavarovanje miruje v obdobju, ko se zavarovancu-članu, v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem 

zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem varstvu, nadomestilo plače 

izplačuje v breme pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zdravstvenega zavarovanja oziroma zavarova-

nja za starševsko varstvo.  

Mirovanje poklicnega zavarovanja iz prejšnjega odstavka se vzpostavi na podlagi predhodnega obvestila 

zavezanca. 
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46.  člen 

(zadržanje pravic) 

Zavarovanec-član zadrži pravice iz poklicnega zavarovanja v primeru prekinitve delovnega razmerja ali ob 

prerazporeditvi na delovno mesto, za katero sklenitev poklicnega zavarovanja ni potrebna. 

47.  člen 

(dedovanje) 

V primeru smrti zavarovanca-člana v času do poklicne upokojitve, se dedičem ali upravičencem, ki jih je za 

primer smrti določil zavarovanec-član, izplača odkupna vrednost na osebnem računu umrlega zavarovanca-

člana. 

48.  člen 

(zahtevek dediča ali upravičenca za primer smrti) 

Popoln zahtevek dediča ali upravičenca za primer smrti za izplačilo odkupne vrednosti vsebuje: 

� izvirnik Police obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja; 

� izpisek iz matične knjige umrlih, če izplačilo odkupne vrednosti zahteva upravičenec za primer smrti; 

� izvirnik pravnomočnega sklepa o dedovanju, v katerem je odločeno tudi o sredstvih, zbranih na osebnem 

računu člana Sklada oziroma potrdilo sodišča, če zapuščinska obravnava ni bila opravljena, če izplačilo 

odkupne vrednosti zahteva dedič; 

� davčno številko dediča oziroma upravičenca za primer smrti; 

� kopijo dokumenta, iz katerega je razvidna številka bančnega računa dediča oziroma upravičenca za pri-

mer smrti; 

� kopijo osebnega dokumenta dediča oziroma upravičenca za primer smrti. 

Upravljavec izpolni svojo obveznost po tem členu v 30 dneh po koncu obračunskega obdobja, ko je bil 

podan popoln zahtevek za izplačilo. 

XIV. Postopek XIV. Postopek XIV. Postopek XIV. Postopek obveščanjaobveščanjaobveščanjaobveščanja        
 

49.  člen 

(dolžnost zavezanca) 

Zavezanec je dolžan obveščati upravljavca o vsaki novi zaposlitvi in prerazporeditvi delavca na delovno 

mesto, za katero je dolžan skleniti poklicno zavarovanje po tem zakonu. V primeru, da je bil upravljavec o 

tem obveščen z zamudo, je zavezanec dolžan poravnati zaostale prispevke skupaj z zamudnimi obrestmi od 

dneva razporeditve delavca. Zavezanec je dolžan poravnati zaostale prispevke skupaj z zamudnimi obrestmi 

tudi v primeru, ko prispevkov ni poravnal v roku, določenem za plačilo prispevkov za poklicno zavarovanje. 

Ne glede na prejšnji stavek, zavezanec ni dolžan plačevati prispevkov za zavarovanca-člana za obdobje, ko 

zavarovanje miruje.  
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Zavezanec je dolžan obveščati upravljavca o svojih statusnih spremembah, spremembah imena ter drugih 

spremembah, ki vplivajo na članstvo v Skladu oziroma na poklicno zavarovanje, v roku 8 dni od nastale 

spremembe. 

50.  člen 

(dolžnost upravljavca) 

Upravljavec zavarovanca-člana redno obvešča o stanju na njegovem osebnem kapitalskem računu in o pos-

lovanju Sklada. 

Upravljavec pokojninski načrt Sklada ter pokojninski načrt za izplačevanje poklicnih pokojnin objavi na 

svoji spletni strani. Na zahtevo zavarovanca-člana mu te dokumente tudi brezplačno izroči. 

Postopek in podrobnejšo vsebino iz prejšnjih odstavkov urejajo Pravila upravljanja Sklada. 

51. člen 

(dolžnost zavarovanca – člana/upokojenca) 

Zavarovanec-član oziroma zavarovanec-upokojenec je v roku 8 dni dolžan obvestiti upravljavca o spremem-

bi svojega prebivališča ter drugih podatkov, pomembnih za pravilno vročitev pošiljke. Če ni sporočil spre-

memb podatkov, zadošča, da upravljavec obvestilo, ki ga mora sporočiti zavarovancu-članu oziroma zavaro-

vancu-upokojencu, pošlje na naslov njegovega zadnjega znanega bivališča. 

XV. Prenos storitev XV. Prenos storitev XV. Prenos storitev XV. Prenos storitev upravljanjaupravljanjaupravljanjaupravljanja    na drugo osebona drugo osebona drugo osebona drugo osebo    
 

52.  člen 

(prenos storitev upravljanja na drugo osebo) 

Upravljavec lahko na podlagi pozitivnega mnenja odbora Sklada posamezne storitve upravljanja Sklada pre-

nese v upravljanje drugi osebi, tako da pisno pooblasti drugo osebo, da v njegovem imenu in za njegov račun 

opravlja posamezne storitve, ki so predmet prenosa. Prenos posameznih storitev ne sme povečati stroškov 

zavezancem ali Skladu. 

Predmet prenosa so lahko storitve:  

� upravljanja premoženja Sklada, 

� vse administrativne storitve, povezane s poslovanjem Sklada in 

� izplačevanje poklicnih pokojnin. 

Upravljavec lahko posle iz prve alineje prejšnjega odstavka prenese na drugo osebo, ki izpolnjuje pogoje za 

prenos storitve upravljanja premoženja, kot jih določa zakon, ki ureja investicijske sklade in družbe za uprav-

ljanje, posle iz druge in tretje alineje pa na zavarovalnico, ki opravlja zavarovalne posle v skupini življenj-

skih zavarovanj v skladu z zakonom, ki ureja zavarovalništvo. 
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XVI. Prehodne XVI. Prehodne XVI. Prehodne XVI. Prehodne določbedoločbedoločbedoločbe    
 

53. člen 

Zavarovanci, ki so bili vključeni v obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje po pokojninskem načrtu, vel-

javnem ob uveljavitvi Zakona, se vključijo v ta pokojninski načrt poklicnega zavarovanja z dnem odobritve 

pokojninskega načrta iz prejšnjega odstavka s strani ministra, pristojnega za delo. 

54. člen 

Ne glede na določbo četrtega odstavka 37. člena pokojninskega načrta o dopolnitvi zahtevane starosti, prido-

bi zavarovanec-član v obdobju do 31. decembra 2019 pravico do poklicne pokojnine, ko glede na stopnjo 

povečanja na delovnem mestu, kjer se je v skladu s prejšnjimi predpisi zavarovalna doba štela s povečanjem 

po stopnji 12/17, doseže starost 51 let in 6 mesecev, po stopnji 12/18 pa starost 50 let.   

55. člen 

Upravljavec naslednji mesec po začetku uporabe tega pokojninskega načrta preneha izplačevati znižane 

poklicne pokojnine. Za vse zavarovance-upokojence, ki na dan začetka uporabe tega pokojninskega načrta 

prejemajo znižano poklicno pokojnino, se izračunana kapitalizirana vrednost znižane poklicne pokojnine 

brezplačno prenese v dodatno zavarovanje, kjer pridobijo pravico do dodatne pokojnine. 

56.  člen 

Do uveljavitve Pravil upravljanja Sklada se glede naložbenih ciljev in naložbene politike, vključno z omejit-

vami naložb, uporabljajo določila Pokojninskega načrta za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, ki ga 

je sprejel minister za delo, družino in socialne zadeve z določbo 106-033/00-002 z dne 27. 12. 2000 ter kot je 

bil nazadnje spremenjen s sklepom št. 1032-6/2008 z dne 21. 6.2011. 

 

57. člen 

Upoštevaje višino prispevne stopnje iz prvega odstavka 15. člena MDDSZ najkasneje do 30. 6. 2014 pripravi 

ustrezne pravne podlage za vzpostavitev samozadostnosti sklada, ki bo omogočala odpravo primanjkljaja 

sredstev za izplačevanje poklicnih pokojnin z oblikovanjem ustreznih virov sredstev znotraj sklada. 

 

XVI. Končne določbeXVI. Končne določbeXVI. Končne določbeXVI. Končne določbe    

58. člen 

Spori med strankami se rešujejo prvenstveno sporazumno. V kolikor ni mogoče doseči sporazumne rešitve 

spora, je za njegovo reševanje pristojno sodišče v Ljubljani. 

59. člen 

Pokojninski načrt in njegove spremembe sprejme upravljavec in ga posreduje v mnenje odboru Sklada. Na 

podlagi mnenja predstavnikov delodajalcev in zavarovancev, imenovanih na predlog reprezentativnih pred-
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stavnikov sindikatov in delodajalcev v Ekonomsko socialnem svetu ter po predhodnem mnenju odbora Skla-

da, odobri minister, pristojen za delo.  

Zahtevo za odobritev pokojninskega načrta vloži upravljavec Sklada.  

Minister, pristojen za delo, izda odločbo o odobritvi pokojninskega načrta najkasneje v roku 60 dni od dneva 

prejema popolne zahteve za odobritev.  

Določbe pokojninskega načrta začnejo veljati, ko jih odobri minister, pristojen za delo, upravljavec pa jih je 

dolžan uporabljati po poteku 30 dni od vročitve odločbe o odobritvi pokojninskega načrta upravljavcu Skla-

da, razen določb 15. in 26. člena, ki ju je upravljavec dolžan uporabljati s prvim dnem naslednjega meseca 

po poteku 30 dni od vročitve odločbe o odobritvi pokojninskega načrta upravljavcu Sklada. 


