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Spoštovani,  

 

Ob pregledu oddanih zahtev za vzpostavitev mirovanja/zadržanja poklicnega zavarovanja opažamo množično 

uporabo vzrokov (06) Upokojitev člana in (99) Drugo.  

Vzrok (06) Upokojitev člana 

Portal Kad.net zaradi zgodovinskih razlogov omogoča uporaba vzroka (06) Upokojitev člana, ki pa ne 

predvideva priponke z ustreznim dokazilom, zato vas prosimo, da ga ne uporabljate, razen v primerih, ko smo 

tako posebej dogovorjeni. Za redno poročanje v tem primeru uporabite:  

- vzrok (40) Prenehanje pogodbe o zaposlitvi pri zavezancu in priložite obrazec M2 ali 

- vzrok (21) Pridobitev pravice do poklicne pokojnine, kjer dokazila ni potrebno prilagati, upravičenost 

vzroka (odgovor na vlogo zavezanca, ki ni starejši od treh mesecev ali poklicna upokojitev) pa bo v 

svojih evidencah preveril upravljavec.  

 

Vzrok (99) Drugo 

Vzrok (99) Drugo je namenjen samo izjemnim primerom, zato vas prosimo, da ga ne uporabljate, razen v 

primerih, ko smo tako posebej dogovorjeni. Za boljše razumevanje podajamo nekaj primerov, kako se izogniti 

uporabi (99) Drugo:  

Uporabljen vzrok Opomba Pravilen vzrok 

(99) Drugo doseganje pogoja za poklicno 

pokojnino 

(21) Pridobitev pravice do 

poklicne pokojnine 

(99) Drugo pisni sporazum o razveljavitvi 

pogodbe o zaposlitvi 

 

(40) Prenehanje pogodbe o 

zaposlitvi pri zavezancu 

 

(99) Drugo v skladu 184.členom ZDR je 

noseči delavki tvegano delovno 

mesto nadomeščeno z drugim 

 

(42) Prenehanje opravljanja dela 

na delovnem mestu (poklicno 

zavarovanje) 

(99) Drugo Porodniški dopust 

 

(20) Starševsko varstvo 

(99) Drugo uveljavitev pravice do 

materinskega nadomestila 

 

(20) Starševsko varstvo 
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(99) Drugo Prerazporeditev na delovno 

mesto, na katerem tovrstno 

zavarovanje ni potrebno 

 

(42) Prenehanje opravljanja dela 

na delovnem mestu (poklicno 

zavarovanje) 

 

Prosimo, da za vse zavarovance, katerim ste zadržanje poklicnega zavarovanja vzpostavili po 1. 10. 2020, z 

vzrokoma (06) in (99), oddate ustrezna dokazila. To lahko storite na portalu Kad.net preko modula »Oddaja 

datoteke«, kjer izberete opcijo »SODPZ-DOKAZILO – Datoteka (tip PDF) z dokazilom« ali pa jih pošljete na 

elektronski naslov porocilo.sodpz@kapitalska-druzba.si. Zavarovancem, za katere dokazil ne bomo prejeli, 

bomo mirovanje/zadržanje prekinili po uradni dolžnosti in poklicno zavarovanje ponovno vzpostavili, kar 

pomeni, da bo za vas, kot zavezanca za plačilo, ponovno nastopila obveznost plačevanja prispevkov za 

poklicno zavarovanje. 

Več o poklicnem zavarovanju lahko preberete na naši spletni strani www.kapitalska-druzba.si. V primeru 

morebitnih dodatnih vprašanj nas lahko pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 13 36 vsak delovni 

dan med 9. in 13. uro oziroma nam pišite na porocilo.sodpz@kapitalska-druzba.si. 

 

Lepo pozdravljeni, 

 

Jure Pranjić, izvršni direktor 

Sektor za poklicno zavarovanje 

 

Ljubljana, 10.2.2021  
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