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Predstavitev pomembnejših značilnosti in novosti poklicnega 

upokojevanja po sprejetju novele Zakona o postopnem 

zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem 

prestrukturiranju regije (ZPZRTH-F) 

 

S 4. 11. 2015 je stopila v veljavo novela Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in 

razvojnem prestrukturiranju regije (Ur. list RS, št. 82/2015; v nadaljevanju ZPZRTH-F), ki prinaša nekaj 

novosti na področju poklicnega upokojevanja za posamezne kategorije zaposlenih v Rudniku Trbovlje-

Hrastnik. Novela ZPZRTH-F pogojev za pridobitev pravice do poklicne pokojnine ne spreminja, nekoliko 

spreminja pravice iz poklicnega zavarovanja ter na novo opredeljuje pojem poklicne pokojnine. 

Poklicna pokojnina 

Poklicna pokojnina se odmeri v višini starostne pokojnine, ki bi jo zavarovanec prejel v obveznem 

pokojninskem in invalidskem zavarovanju za dopolnjenih 40 let pokojninske dobe, povečane za prispevek za 

obvezno zdravstveno zavarovanje ter prispevek za prostovoljno vključitev v obvezno pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje, vendar po novem največ do dopolnitve 40 let pokojninske dobe.  

Če sredstva na osebnem računu zavarovanca ne zadoščajo za pokritje prispevka za izplačilo poklicne 

pokojnine, primanjkljaj teh sredstev sofinancira Republika Slovenija. Upravljavec izvede poklicno upokojitev 

s prvim dnem naslednjega meseca po mesecu, v katerem prejme prispevek s strani Republike Slovenije za 

izplačilo poklicne pokojnine in za dokup pokojninske dobe. 

Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 

Zavarovanec je v času prejemanja poklicne pokojnine obvezno zdravstveno zavarovan. Prispevek za obvezno 

zdravstveno zavarovanje se obračuna v skladu z devetim odstavkom 413. člena Zakona o pokojninskem in 

invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). 
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Pravica do prostovoljne vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje 

Upravljavec Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja izvede plačilo prispevka za prostovoljno 

vključitev zavarovanca v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje (po četrtem odstavku 25. člena 

ZPIZ-2) v imenu zavarovanca in za račun zavarovanca, vendar po novem največ do 40 let pokojninske dobe. 

Pravica do dokupa pokojninske dobe 

Za zavarovanca upravljavec Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja ob poklicni upokojitvi 

pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije uveljavi in plača prispevek za dokup 

pokojninske dobe za razliko med 40 let pokojninske dobe in seštevkom dopolnjene pokojninske dobe 

zavarovanca brez dodane dobe in obdobja prejemanja poklicne pokojnine, vendar po novem le, če je seštevek 

manjši od 40 let pokojninske dobe. Prispevek se plača v breme sredstev na osebnem računu zavarovanca. Če 

sredstva na osebnem računu zavarovanca ne zadoščajo za pokritje prispevka za dokup pokojninske dobe, 

primanjkljaj teh sredstev sofinancira Republika Slovenija. 

Odpravnina 

V primeru, da je zavarovanec pred uveljavitvijo pravice do poklicne pokojnine prejel odpravnino ob 

prenehanju pogodbe o zaposlitvi, se za ta znesek odpravnine zniža prispevek Republike Slovenije za pokritje 

poklicne pokojnine (vključno s pripadajočimi pravicami) in dokupa pokojninske dobe. 

 

Kapitalska družba, d. d., bo, skladno s prehodnimi določbami novele ZPZRTH-F, upokojevanje 

zavarovancev, za katere do dneva njene uveljavitve še ni prejela popolne izjave zavarovanca o 

uveljavitvi pravice do poklicne pokojnine, dokončala na podlagi določb novele. 

 

 

 

 

 


