
Spremembe določil pokojninskega načrta za obvezno dodatno 

pokojninsko zavarovanje  

Pri upravljanju Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (v nadaljevanju SODPZ), predvsem 

pa pri pripravah na oblikovanje kritnega sklada za potrebe izplačevanja poklicnih pokojnin, smo se v 

Kapitalski družbi soočili z nekaterimi pomanjkljivostmi obstoječe ureditve. Zato smo skupaj z 

Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve pripravili spremembe pokojninskega načrta, ki še 

pred izvedbo posodobitve celovitega pokojninskega sistema v Sloveniji zagotavljajo primernejši način 

poklicnega varčevanja.  

Ključne spremembe 

Ključna vsebinska sprememba pokojninskega načrta za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje se nanaša 

na uvedbo enotne prispevne stopnje za vse zavarovance SODPZ, in sicer za vsa delovna mesta v višini 

10,55 %. Z oblikovanjem SODPZ v letu 2001 je bil uveden enak obseg dodane dobe za vse vrste delovnih 

mest, ne glede na skupino ter prispevno stopnjo, s 1. 6. 2010 pa se po novem uvaja tudi enaka prispevna 

stopnja za vsa delovna mesta, ki so težka in zdravju škodljiva oziroma jih po določeni starosti ni moč 

uspešno opravljati. Izjema velja zgolj za tiste zavarovance, ki so do uveljavitve sprememb pokojninskega 

načrta delali na delovnih mestih, za katere je veljala prispevna stopnja v višini 12,6 %. Tem zavarovancem se 

vse pridobljene pravice ohranijo, delodajalec pa jim je tudi v prihodnje dolžan vplačevati prispevno stopnjo v 

višini 12,6 %.   

Pomembna sprememba se nanaša tudi na višino provizije za upravljanje, ki jo zaračunava Kapitalska družba 

za upravljanje sklada. Kapitalska družba se je namreč odločila, da s 25 odstotnim znižanjem provizije za 

upravljanje, ki bo od 1. 6. 2010 znašala 1,2 % povprečne letne čiste vrednosti sredstev sklada, prispeva k 

doseganju višje donosnosti sklada ter povečanju zbranih sredstev zavarovancev.  

Ostale spremembe in dopolnitve pokojninskega načrta za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje se 

nanašajo na uskladitev s Sklepom o izračunavanju donosnosti, čiste vrednosti sredstev, vrednosti enot 

premoženja vzajemnega pokojninskega sklada in načinu določitve datuma konverzije (Uradni list RS, št. 

82/09), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev konec lanskega leta. S 1. 6. 2010 se tako 

spremeni datum konverzije (obračunski dan), ki se po novem izvaja na zadnji delovni dan v mesecu, in ne 

na zadnji dan v mesecu. Za zadnji delovni dan se za namene tega sklepa 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. Sprememba se nanaša tudi na 

izračun odkupne vrednosti enot premoženja sklada, vpisanih na osebnem računu člana. Po novem se pri 

izračunu upošteva vrednost enote premoženja (VEP), ki velja na obračunski dan obdobja, ko je bila podana 

popolna zahteva za izplačilo odkupne vrednosti in ne zadnji znani VEP (to je VEP predhodnega meseca) kot 

je to veljalo doslej.  

Spremenjen Pokojninski načrt za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje je potrdil Minister za delo, 

družino in socialne zadeve z Odločbo št 1032-6/2008/16 z dne 31. 3. 2010, uporabljati pa se začne s 1. 6. 
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2010. Spremembe prispevnih stopenj se bodo uveljavile pri obračunu in vplačilu prispevka za obvezno 

dodatno pokojninsko zavarovanje od plače za mesec junij.  

Ključne spremembe pokojninskega načrta so uvedene s ciljem, da se zavarovancem, v trenutku 

izpolnitve pogojev za upokojitev, zagotovijo zadostna sredstva za izplačilo poklicne pokojnine. 


