
   

 

 

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. 

Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, telefon 01 4746 700, telefaks 01 4746 747 

Družba je vpisana v sodno/poslovnem registru pod matično št. 5986010000; ID št. za DDV SI59093927; 
 TRR št. SI56 0291 3001 4156 131 pri Novi Ljubljanski banki, d. d.; osnovni kapital: 364.809.523,15 EUR. 

 
Sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja je vpisan v sodno/poslovnem registru  

pod matično št.: 5986010003; TRR št. SI56 0292 2026 2140 264 pri Novi Ljubljanski banki, d. d. 

 

 
 

Vloga zavezanca za oprostitev plačila ali vračilo plačanih prispevkov za poklicno 

zavarovanje od plače, prejete za delo, oziroma nadomestila plače 

 

Zavezanec: 

(naziv in naslov) 

 

 
Kontaktna oseba: 

(ime in priimek, telefon) 

 

 
Davčna številka:   Številka pogodbe o financiranju:  

 
Število zavarovancev-članov:   Skupni znesek vplačila:  

 
Številka transakcijskega računa:  

 
Mesečno obdobje (od – do): 

Za obdobje marec je mogoče uveljavljanje sorazmernega dela, od 13. 3. 2020 dalje 

 

 

Na podlagi tretjega odstavka 33a. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih 

posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) vlagamo zahtevo za:  

(ustrezno označite eno od možnosti): 

☐ oprostitev plačila prispevkov za poklicno zavarovanje od plače, prejete za delo, oziroma nadomestila plače. 

☐ vračilo plačanih prispevkov za poklicno zavarovanje od plače, prejete za delo, oziroma nadomestila plače.  

Vlogi za oprostitev plačila ali vračilo plačanih prispevkov za poklicno zavarovanje prilagamo (ustrezno označite): 

☒ obračun prispevkov za poklicno zavarovanje za obdobje, za katerega vlagamo vlogo (obvezna priloga  za vse 

vlagatelje). 

☐ sklep Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje o povračilu nadomestila plače iz sedmega odstavka 29. člena 

ZIUZEOP (obvezna priloga za vlagatelje iz 22. in 25. člena ZIUZEOP). 

S podpisom izjavljamo, da nismo neposredni ali posredni uporabnik proračuna Republike Slovenije ter da ne 

opravljamo finančne ali zavarovalniške dejavnosti, ki spada v skupino K po standardni klasifikaciji dejavnosti, 

oziroma jo opravljamo in smo imeli deset ali manj zaposlenih na dan 13. 3. 2020. 

 

    

Kraj in datum:  Žig in podpis odgovorne osebe*:  

 


