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Sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarova-
nja Republike Slovenije (v nadaljevanju SODPZ) je po-
kojninski sklad, ki izvaja obvezno dodatno pokojnin-
sko zavarovanje skladno z Zakonom o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju. Ustanovitelj in upravlja-
vec SODPZ je Kapitalska druæba, d. d. 

SODPZ obsega premoæenje, ki je financirano s sred-
stvi, zbranimi z vplaËili prispevkov za obvezno dodat-
no pokojninsko zavarovanje oz. ustvarjenimi z uprav-
ljanjem teh sredstev, namenjeno pa je izkljuËno 
pokrivanju obveznosti do zavarovancev.

V letu 2003 se je πtevilo zavarovancev med letom 
spreminjalo, in sicer se je poveËalo za 2.486, tako da 
je na dan 31.12.2003 πtevilo doseglo 28.127. 

Gibanje vrednosti enote premoæenja v letu 2003 ka-
æe Tabela 1, kjer sta prikazani tudi dejanska in zajam-
Ëena donosnost po posameznih mesecih, pri Ëe-
mer so zajamËene donosnosti podane z meseËnim 
zamikom. V tekoËem mesecu je namreË objavljena 
zajamËena donosnost za pretekli mesec (npr. aprila 
je objavljena zajamËena donosnost za marec), ki se 
upoπteva ob konverziji sredstev v tekoËem mesecu. 

Tabela 1: 
Gibanje VEP in donosnosti v letu 2003
Vir: KAD

Rezultat poslovanja s sredstvi zavarovancev SODPZ 
v letu 2003 se odrazi v dejanskih donosnostih, ki so 
bile veËje od zajamËenih. Tabela 2 kaæe, da nominal-
na dejanska donosnost za leto 2003 znaπa 10,28 %, 
nominalna zajamËena donosnost pa 7,27 %. V letu 
2003 ni bilo vplaËil sredstev upravljavca SODPZ za-
radi nedoseganja zajamËene donosnosti.

Tabela 2: 
Donosnost v letu 2003
Vir: KAD

S
O
D
P
Z

mesec VEP dejanska  zajamËena
 (v SIT) donosnost (v %) donosnost (v %)

januar  124,89 0,85 0,65

februar 125,83 0,75 0,67

marec 126,88 0,83 0,62

april 127,76 0,69 0,60

maj 128,67 0,71 0,60

junij 129,61 0,73 0,56

julij 130,82 0,93 0,59

avgust 131,66 0,64 0,60

september 132,85 0,90 0,58

oktober 133,85 0,75 0,54

november 135,35 1,12 0,52

december 136,57 0,90 0,51

leto 2003  dejanska zajamËena
  donosnost (v %) donosnost (v %)

nominalno  10,28 7,27

TOM +  4,08 1,24

EUR +  7,29 4,37
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Iz Slike 1 je razvidno, da je Ëista vrednost sredstev v 
letu 2003 naraπËala hitreje od zajamËene. »ista vred-
nost sredstev je konec leta 2003 znaπala 15.522.679 
tisoË SIT, medtem ko je zajamËena vrednost sred-
stev konec leta 2003 znaπala 14.866.880 tisoË SIT.

Slika 1: 
Stopnje dejanske in zajamËene donosnosti ter vrednost sredstev 
SODPZ v letu 2003
Vir: KAD

Odhodki v zvezi z upravljanjem SODPZ so v letu 
2003 znaπali 2.146 tisoË SIT: od tega odhodki iz 
posredovanja pri nakupu in prodaji vrednostnih pa-
pirjev (od katerih je bila odπteta provizija borzno po-
sredniπkih druæb) 1.829 tisoË SIT, odhodki za storitve 
denarnega poslovanja in plaËilnega prometa 313 ti-
soË SIT, drugi odhodki v zvezi z upravljanjem SODPZ 
pa 4 tisoË SIT. 

Poleg omenjenih odhodkov so v Tabeli 3 prikazani 
πe vstopni in izstopni stroπki, ki se obraËunajo ob 
vplaËilih prispevka oz. izplaËilih Ëlanom SODPZ, ter 
provizija za upravljanje, ki bremeni sklad. Prihodki od 
upravljanja SODPZ so v letu 2003 znaπali 476.003 
tisoË SIT, od tega vstopni stroπki 294.020 tisoË SIT, 
upravljavska provizija 181.845 tisoË SIT in izstopni 
stroπki 138 tisoË SIT.

Tabela 3: 
Prihodki Kapitalske druæbe, d. d. od upravljanja sklada v letu 2003 
v 000 SIT
Vir: KAD

Podatke o donosnosti in vrednosti enote premoæe-
nja SODPZ meseËno objavljata Ëasnika Finance in 
VeËer.

Dodatne informacije in pojasnila vam nudimo na tele-
fonski πtevilki (01) 47 46 700 vsak delavnik od 9. do 
14. ure, vpraπanja pa lahko poπljete tudi na elektron-
ski naslov info.sodpz@kapitalska-druzba.si

Podrobnejπe informacije je mogoËe najti tudi na 
naπih spletnih straneh, na naslovu www.kapitalska-
druzba.si

Letno poslovno poroËilo SODPZ je na vpogled na 
sedeæu Kapitalske druæbe, d. d., na Dunajski 56, v 
Ljubljani (v tajniπtvu), na podlagi vnaprejπnje prijave 
za vpogled, ter na spletni strani www.kapitalska-
druzba.si
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leto 2003 vstopni upravljavska izstopni skupaj
 stroπki provizija stroπki

 294.020 181.845 138 476.003
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