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Zveza:  Mnenje o predlogu za sprejem avtentične razlage petega odstavka 206. člena  

Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ORZPIZ206) - EPA 1942 – VI 

št. 172-01/14-8 z dne 14.5.2014 in 48. člen Poslovnika Državnega zbora 

 

 

Spoštovani, 
 

 

Sindikat vojakov Slovenije se kot zainteresirana javnost in predstavnik zavarovancev SODPZ obrača 

na vas z namenom, da vas seznani z vsemi dejstvi v zvezi z izvajanjem 5. odstavka 206. člena ZPIZ-2 

in predlogom za sprejem avtentične razlage o katerem ste pripravili mnenje z dne 14. 5. 2014. 

 

V Sindikatu vojakov Slovenije menimo, da ste ob pripravi predmetnega mnenja bili zavedeni oz., da 

niste poznali vseh dejstev, do katerih je že prišlo v praksi in so zelo pomembna za pripravo vašega 

mnenja kakor izhaja iz samega mnenja. Pozivamo vas, da vaše mnenje novim dejstvom primerno 

popravite in o tem v skladu z 27. ter 149. členom PoDZ-1 seznanite Odbor za delo, družino, socialne 

zadeve in invalide pred obravnavo predloga za sprejem avtentične razlage na matičnem delovnem 

telesu 28. 5. 2014, saj boste s tem preprečili zlorabo instituta avtentične razlage. 

 

Kot ste sami navedli v mnenju (III. točka) je glavno vprašanje v zvezi z sprejetjem avtentične razlage 

potreba po sprejemu le te in v okviru tega vprašanja, da je temeljna predpostavka, ki utemeljuje 

potrebnost sprejema avtentične razlage nejasnost pravne norme. Nadalje ste navedli, da je v prvi vrsti 

poklican za razlago sporne določbe izvajalec, torej upravljavec sklada KAD in sekundarno resorno 

Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju MDDSZ) ter, da je 

pravilnost presoje vedno mogoče preveriti pred pristojnim sodiščem. V zvezi s tem vam bomo v 

nadaljevanju predstavili za vas nova dejstva na osnovi katerih menimo, da bi bilo potrebno popraviti 

vaše mnenje in o tem seznaniti Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide. 

 

V zvezi z dejstvi okrog ključnih predpostavk, ki bi po našem mnenju odločujoče vplivala na 

oblikovanje vašega mnenja, če bi jih poznali in so vam bila zamolčana je pomembno to, da je 

izvajalec oziroma upravljavec sklada KAD z dopisom (v prilogi) z dne 8. 4. 2013 MDDSZ obvestil, da 

za zavarovance SODPZ, ki delajo na Ministrstvu za obrambo, ni najti nobene pravne podlage za 

zavrnitev zahtevka za izplačilo, ki ga Kapitalska družba, d. d. prejme v skladu s petim odstavkom 206. 

člena. Iz omenjenega dopisa nedvomno izhaja razumevanje oz. tolmačenje prvega poklicanega za 

razlago sporne določbe, da za še zaposlene na Ministrstvu za obrambo ni nobene ovire za izplačilo 

sredstev v enkratnem znesku ob izpolnitvi enega od pogojev, torej opravljanja vojaške službe v 

Slovenski vojski najmanj 10 let ali prekinitev delovnega razmerja zaradi starostne omejitve.  



Za KAD je sporna določba do sredine meseca aprila 2013 bila popolnoma jasna, kakor izhaja tudi 

iz njihovega Obrazca 13 SODPZ, ki je bil na spletnih straneh KAD-a objavljen do konca meseca 

aprila 2013 in je bil v začetku meseca maja 2013 zamenjan s tistim, ki ga poznate v Zakonodajno-

pravni službi in ste na osnovi njega pripravili vaše mnenje. Obrazca 13 SODPZ iz spletnih strani 

KAD-a do maja 2013 in v maju 2013 ter danes  prilagamo, razlika med njima je v dodatnem pogoju 

prekinitve delovnega razmerja, katero bi naj na obrazcu potrdil delodajalec Ministrstvo za obrambo, 

kar se poskuša z avtentično razlago legalizirati. Kot je Obrazec 13 SODPZ v neskladju z 5. odstavkom 

206. člena ZPIZ-2 je tudi dne 30. 12. 2013 sprejet Pokojninski načrt, ki v drugi alineji 3. odstavka 30. 

člena določa kot pogoj za izplačilo potrdilo delodajalca o prenehanju delovnega razmerja 

neupoštevajoč izjemo, ki jo določa 5. odstavek 206. člena ZPIZ-2. Ob tem bi želeli poudariti, da je 

Pokojninski načrt poklicnega zavarovanja interni akt, kakor izhaja iz Sklepa Ustavnega sodišča U-I-

248/10-98 (točka 14). Pokojninski načrt kot interni akt ni predpis in je zavezujoč le za delodajalce, ki 

k njemu pristopijo in kot takšen na zavarovance nima in ne more imeti eksternih učinkov. Zaradi 

opisanega sklicevanje na Obrazec 13 SODPZ ter Pokojninski načrt poklicnega zavarovanja ni 

ustrezno pri utemeljevanju potrebe po sprejemu avtentične razlage, saj gre za obrazec in načrt, ki 

sta v neskladju z zakonskimi določili s tem, ko določata pogoj prekinitve delovnega razmerja za 

izplačilo sredstev iz SODPZ, tega pogoja zakon ZPIZ-2 v 5. odstavku 206. člena ne določa.  
 

KAD je svoje naziranje glede spornih določb spremenil (in zato zamenjal tukaj priložena obrazca na 

spletni strani) na osnovi pritiskov s strani MDDSZ, ki jih je izvajalo ter od KAD-a zahtevalo, da se 5. 

odstavek 206. člena ne izvaja za še zaposlene na Ministrstvu za obrambo in to vse zgolj na osnovi 

jezikovne razlage spornih določb, kakor je MDDSZ zapisalo v svojem mnenju KAD-u št. 1031-

97/2012-8 z dne 23. 4. 2013, ki predstavlja odgovor na priložen dopis KAD-a z dne 8. 4. 2013. V 

odgovoru MDDSZ je utemeljeno neizvajanje 5. odstavka 206. člena ZPIZ-2 tudi z neizpolnjevanjem 

osnovnega namena poklicnega zavarovanja, ki pa v primeru izrecne izjeme, ki izhaja iz besedne zveze 

v prvem stavku 5. odstavka 206. člena " Ne glede na določbe tega zakona " daje jasno vedeti, da je 

predmetni odstavek izjema iz zakona in to velja tudi za izpolnjevanje namena poklicnega zavarovanja.  

 

Ne nazadnje tudi iz Poročevalca DZ RS jasno izhaja namen zakonodajalca, da se za dve kategoriji 

pripadnikov Slovenske vojske (pripadniki z 10 let opravljanja vojaške službe v Slovenski vojski ter 

tisti, ki jim preneha delovno razmerje zaradi starostnih omejitev) izplačevanje privarčevanih sredstev 

uredi drugače brez pogoja prekinitve delovnega razmerja, saj bi zakonodajalec, če bi imel namen 

pogojevati izjemo izplačila z prekinitvijo delovnega razmerja, bi ta namen tudi zapisal v poročevalcu, 

ki je namenjen obrazložitvi namena sprejemanja zakonskih določb. V predmetnem poročevalcu DZ 

RS, ki ga prilagamo, ni niti omenjen pogoj prekinitve delovnega razmerja, ki se ga poskuša s 

sprejetjem avtentične razlage določil 5. odstavka 206. člena, ki sploh niso nejasna, vriniti v določila 

zakona in tako uveljavljati voljo MDDSZ na nezakonit in protiustaven način, saj kot ste sami v 

mnenju zapisali in je za avtentično razlago popolnoma jasno, da razlagalec z njo ne sme prestopiti 

zunanjih meja, ki jih določa sama zakonska norma, saj se avtentična razlaga sprejema po postopku, ki 

ni niti podoben postopku za sprejem zakona.  

 

Kot sami navajate je pravilnost presoje vedno mogoče preveriti pred pristojnim sodiščem in 195 

članov našega sindikata je že od lanskega leta v tožbi na pristojnem sodišču zaradi po našem mnenju 

in tožečih pripadnikov Slovenske vojske nezakonitega neizvajanja jasnih določil 5. odstavka 206. 

člena ZPIZ-2. Trenutno je v pripravi za dodatnih novih 100 (naših članov) pripadnikov Slovenske 

vojske tožba zaradi že zavrnjenega izplačila privarčevanih sredstev v SODPZ kljub izpolnjevanju 

pogoja opravljanja vojaške službe 10 let v Slovenski vojski, podobno kot za prvih 195.   

 

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. je tudi osumljena kaznivega dejanja 

kršitev pravic iz socialnega zavarovanja po 202. členu KZ-1, ker ne prizna zavarovancem, zaposlenim 

vojakom Slovenske vojske pri Republiki Sloveniji, Ministrstvu za obrambo, ki so sklenili zavarovalno 

polico za obvezno dodatno poklicno upokojevanje, pravice do enkratnega izplačila odkupne vrednosti 

po 5. odstavku 206. člena ZPIZ-2 zaradi česar je bila podana tudi kazenska ovadba na pristojno 

tožilstvo v mesecu februarju 2014. 

 



V Sindikatu vojakov Slovenije menimo, da je namen MDDSZ in Vlade RS s Predlogom za sprejetje 

avtentične razlage 5. odstavka 206. člena ZPIZ-2 legalizirati nezakonito delovanje z 

neizplačevanjem privarčevanih sredstev iz SODPZ pripadnikom Slovenske vojske, ki so podali 

popoln zahtevek KAD-u in izpolnjujejo vse pogoje za izplačilo ter na ta način vplivati na izid sodnih 

postopkov v pravdah za izplačilo privarčevanih sredstev. 

 

Da jasnih določb 5. odstavka 206. člena ZPIZ-2 ne razumemo kot opisujemo le v našem sindikatu 

potrjuje tudi na spletnih straneh objavljena novica (v prilogi) o vloženi identični tožbi, kot smo jo v 

našem sindikatu vložili za 195 pripadnikov Slovenske vojske in jih 100 še pripravljajo v pooblaščeni 

odvetniško pisarni Sindikata vojakov Slovenije. Identično tožbo je vložil tudi Sindikat ministrstva za 

obrambo, kar potrjuje splošno razumevanje določil za katera bi se naj sprejemala avtentična razlaga.  

Torej je izvajalcu in upravljavcu SODPZ KAD-u ter dvema sindikatoma popolnoma jasno, da v 5. 

odstavka 206. člena ZPIZ-2 ni pogoja prekinitve delovnega razmerja za izjemo uveljavitve pravice do 

izplačila sredstev iz SODPZ in enako izhaja iz obrazložitev namena zakonodajalca v poročevalcih. 

 

Pri 5. odstavku 206. člena ZPIZ-2 glede na vse tukaj obrazloženo ni izpolnjena temeljna predpostavka, 

ki bi utemeljevala potrebnost sprejema avtentične razlage zaradi nejasnosti pravne norme. Za 

domnevno in le s strani predlagatelja zatrjevano nejasnost zakonskih norm predlagatelj sprejema 

avtentične razlage niti ne navede razlogov s katerimi bi utemeljeval potrebo po sprejemu avtentične 

razlage, kakor ste v tudi v Zakonodajno-pravni službi ugotovili ter to tudi zapisali v mnenju, ker v 

praksi ne prihaja do različnih tolmačenj zakonskih norm. 

 

Vlada RS in MDDSZ poskušata z zlorabo instituta avtentične razlage razširiti zakonsko normo v 

uvedbo novega pogoja "prekinitve delovnega razmerja" za kategorijo pripadnikov Slovenske vojske, 

ki izpolnjujejo pogoj opravljanja vojaške službe 10 let v Slovenski vojski.   

 

Zaradi vsega tukaj opisanega v Sindikatu vojakov Slovenije menimo, da bi sprejem predlagane 

avtentične razlage predstavljal zlorabo instituta avtentične razlage ter legalizacijo nezakonitega 

delovanja in zato vas Zakonodajno-pravno službo pozivamo, da na osnovi tukaj predstavljenih 

za vas novih (zamolčanih) dejstev popravite vaše mnenje št. 172-01/14-8 z dne 14.5.2014 in tako: 

 

1. preprečite zlorabo instituta avtentične razlage ter  

 

2. izmaličenja pravnega reda Republike Slovenije. 

 

 

S spoštovanjem, 

  Gvido Novak 

p r e d s e d n i k 

 

 

 

 

Priloge: 

 Poročevalec DZ z dne 19.10.2012 (strani 1, 17, 379 in 380) 

 Obrazec 13 SODPZ na spletu pred majem 2013 

 Obrazec 13 SODPZ na spletu od začetka maja 2013 

 Dopis Kapitalske družbe d.d. Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti z 

dne 8. 4. 2013 

 Novica s spletnih strani Sindikata ministrstva za obrambo o tožbi za izplačilo sredstev iz SODPZ  

 

Poslano z e-pošto: 

– naslovniku 

– Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide, z dopisom 

– Državni svet Republike Slovenije, z dopisom 

– arhiv 

Digitally signed by Predsednik SVS
Reason: I am the author of this document
Location: Sindikat vojakov Slovenije
Date: 2014-05-23 07:34+02:00



Obrazec 13 SODPZ 

 

Potrdilo Ministrstva za obrambo 

 
(Izpolni delodajalec) 

   
Podatki o delodajalcu: 
Naziv delodajalca: Ministrstvo za obrambo 

 

Naslov:  Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana 

 

Številka pogodbe: ON100292 

 

Podatki o zavarovancu: 
 

Ime in priimek zavarovanca:  

 

Naslov bivališča:  

 

EMŠO:  

 

Davčna številka:  

 

Številka police:  

 

 

Potrjujemo, da zavarovanec izpolnjuje pogoj za izplačilo odkupne vrednosti v enkratnem znesku skladno s 5. 

odstavkom 206. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), in sicer 

  

(obkrožite): 

 

 zavarovanec je najmanj 10 let opravljal vojaško službo v Slovenski vojski, 

 

 zavarovanec je poklicni vojak in se mu je odpovedala pogodba o zaposlitvi na obrambnem področju na 

podlagi zakona zaradi starostne omejitve opravljanja vojaške službe. 

 

 

 

 

 
    

Kraj in datum:  Ime in podpis ter žig odgovorne osebe:  

 

NA SPLETU PRED MAJEM 2013



Obrazec 13 SODPZ 
 

Potrdilo Ministrstva za obrambo 
 

(Izpolni delodajalec)(Izpolni delodajalec)(Izpolni delodajalec)(Izpolni delodajalec)    

      
Podatki o delodajalcu:Podatki o delodajalcu:Podatki o delodajalcu:Podatki o delodajalcu:    
Naziv delodajalca: Ministrstvo za obrambo 
    

Naslov:  Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana 
    

Številka pogodbe: ON100292 

 
Podatki o zavarovancu:Podatki o zavarovancu:Podatki o zavarovancu:Podatki o zavarovancu:    
 

Ime in priimek zavarovanca:  
    

Naslov bivališča:  
    

EMŠO:  
    

Davčna številka:  
    

Številka police:  

 
Potrjujemo, da zavarovanec izpolnjuje pogoj za izplačilo odkupne vrednosti v enkratnem znesku skladno s 5. 
odstavkom 206. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), in sicer 
  
(obkrožite): 
 
� zavarovanec je najmanj 10 let opravljal vojaško službo v Slovenski vojski in ne namerava uveljaviti 

poklicne pokojnine, 

 

� zavarovanec je poklicni vojak in se mu je odpovedala pogodba o zaposlitvi na obrambnem področju na 

podlagi zakona zaradi starostne omejitve opravljanja vojaške službe. 

 
Potrjujemo tudi (velja v obeh primerih), da je zavarovancu prenehalo delovno razmerje zaradi odpovedi 
pogodbe o zaposlitvi dne _____________. 
 
 
 
    

Kraj in datum:  Ime in podpis ter žig odgovorne osebe:  

 

NA SPLETU MAJA 2013 IN KASNEJE
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ne.Tako je v sistemu invalidskega zavarovanja zavarovana tudi zavarovan eva telesna 
integriteta. 
 
Umeš enost seznama telesnih okvar in pravice do invalidnine v sistem pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja je že dalj asa vprašljiva, saj se s to pravico ne zagotavlja 
denarne dajatve za omejeno delovno sposobnost, ki je pokrita z zavarovalnim rizikom 
invalidnosti.  
 
Izvajanje dolo b invalidskega zavarovanja v sistemu, ki je zaživel leta 2003, je opozorilo na 
nekatere pomanjkljivosti, ki jih je nujno potrebno odpraviti, in sicer s ciljem, da bodo tako 
zavarovanci kot delodajalci stimulirani k zagotavljanju in varovanju zaposlitve delovnega 
invalida in njegove preostale delovne zmožnosti. 
 
Problematika obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja 
 
V zvezi z obveznim dodatnim zavarovanjem je problemati na predvsem nejasnost sistema 
obveznega dodatnega zavarovanja v skladu obveznega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja (SODPZ), kjer ni popolnoma razvidno, ali je bil sistem zamišljen kot defined 

contribution ali kot defined benefit. KAD je s pokojninskim na rtom sicer dolo ila vse 
potrebne parametre: višino prispevka, naložbeno politiko, upravljala sredstva in dosegala 
donos, dolo ila starostne pogoje za poklicno pokojnino ter dolo ila višino sredstev, ki 
zadoš ajo za izpla ilo poklicne pokojnine. 

Kljub dolo itvi teh parametrov pa izra uni kažejo, da okrog 90 % zavarovancev SODPZ ne 
bo imelo zadosti sredstev za pridobitev poklicne pokojnine.  
 
Problematika prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 

Iz razmerja med kolektivnim in individualnim prostovoljnim dodatnim zavarovanjem je 
razvidno, da je individualno zavarovanje v Sloveniji izredno nerazvito. V kolektivno 
zavarovanje je vklju enih kar 95 % vseh zavarovancev oziroma lanov prostovoljnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja. Vklju enost v kolektivno zavarovanje nakazuje na 
dejstvo, da je v okviru individualnega zavarovanja vpeljanih premalo spodbud, ki bi 
posameznike prepri ale v to obliko zavarovanja oziroma var evanja za starost. Prav tako je 
delno posledica nerazvitosti individualnega zavarovanja tudi dejstvo, da zavarovanci v 
skladu z ve ino pokojninskih na rtov kolektivnega zavarovanja v to obliko zavarovanj 
vpla ujejo tudi individualne premije. Z vidika nerazvitosti individualnega zavarovanja bi bilo 
smotrno razmisliti o novih spodbudah za vklju itev v to obliko zavarovanja.  

Delež sredstev prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v BDP v višini 5,5 % 
ob koncu leta 2011 je, gledano s stališ a primerjave z razvitimi državami, skromen. 
 
Delež vklju enih v dodatna pokojninska zavarovanja, višina premij in dosežene donosnosti 
bi se morale pove ati, da bi skupaj s pokojnino iz obveznega zavarovanja v prihodnje 
omogo ale ohranjanje socialne vzdržnosti pokojninskega sistema. V prostovoljno dodatno 
pokojninsko zavarovanje je vklju enih 62,36 % zavarovancev obveznega pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. Do leta 2005 se je njihovo število pove evalo, od takrat pa 
beležimo skromno rast števila novih zavarovanj. Vklju eni imajo prenizke premije za 
pridobitev dodatne pokojnine, ki bi bila zadosti visoka za nadomestilo izpada, ki bo nastal 
zaradi relativnega zmanjševanja pokojnin iz obveznega pokojninskega zavarovanja. 
Povpre na mese na premija na zavarovanca v letu 2011 je znašala pri zavarovalnicah 
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dolo itev višine sredstev na osebnem ra unu zavarovanca, ki zadoš ajo za 
izpla evanje poklicne pokojnine, se bodo dolo ili v pokojninskem na rtu poklicnega 
zavarovanja. pri emer je zakonsko dolo eno, da mese ni znesek poklicne pokojnine 
ne sme biti nižji od 80 % najnižje pokojninske osnove. Z zakonom je dolo eno, da 
lahko zavarovanec oziroma delodajalec, najprej 3 leta pred izpolnitvijo pogoja 40 let 
pokojninske dobe, preveri izpolnjevanje pogoja zadostnosti sredstev za izpla ilo 
poklicne pokojnine. To naredita z vložitvijo zahtevka za informativni izra un pri 
upravljavcu Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Ob sami 
izpolnitvi pogojev in vložitvi zavarovan evega zahtevka za uveljavitev pravice do 
poklicne pokojnine, upravljavec ponovno preveri izpolnjevanje pogoja zadostnosti 
sredstev za izpla ilo poklicne pokojnine. V pokojninskem na rtu se podrobneje dolo i 
postopek in vsebina zahtevka za uveljavitev poklicne pokojnine. V primeru, da 
zavarovanec izpolnjuje pogoje za uveljavitev pravice do poklicne pokojnine, se lahko 
odlo i ali bo uveljavil pravico do uživanja poklicne pokojnine ali bo njen za etek 
odložil. Glede na dejstvo, da je zavarovanje utemeljeno na sistemu vnaprej dolo enih 
pravic, pomeni odlog višjo mese no poklicno pokojnino ob uveljavitvi pravice do 
poklicne pokojnine. Prav tako so tudi delodajalci še naprej zavezani k pla evanju 
prispevkov, e delavec še naprej opravlja delo na delovnem mestu, za katerega velja 
obvezna vklju itev v poklicno zavarovanje.Poklicna pokojnina se izra una na podlagi 
predvidenega obdobja prejemanja poklicne pokojnine, višine sredstev na osebnem 
ra unu zavarovanca ter na podlagi aktuarskih na el. Zavarovancu se poklicna 
pokojnina izpla uje do izpolnitve pogoja za pridobitev pravice do pred asne ali do 
starostne pokojnine, glede na odlo itev zavarovanca. 
 
K 205. lenu (prepoved zastave in neprenosljivosti pravic) 
V tem lenu je dolo ena prepoved zastave in neprenosljivost pravic. Zavarovanec 
poklicnega zavarovanja ne sme zastaviti pravic iz naslova sredstev Sklada 
obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, vpisanih na njegovem osebnem 
ra unu. Pravice iz poklicnega zavarovanja so neprenosljive, razen v primerih, 
dolo enih s tem zakonom (npr. dedi em pripada izpla ilo odkupne vrednosti enot 
premoženja v primeru smrti zavarovanca pred uveljavitvijo pravic iz tega 
zavarovanja). 
 
K 206. lenu (enkratno izpla ilo sredstev) 
Zavarovanec poklicnega zavarovanja ima pravico do izpla ila odkupne vrednosti 
premoženja na osebnem ra unu, v primeru, ko je še pred uveljavitvijo pravice do 
poklicne pokojnine izpolnil pogoje za pridobitev pravice do starostne, vdovske ali 
invalidske pokojnine. V tem primeru ima tudi pravico do prenosa v individualno 
pokojninsko zavarovanje, kjer zavarovanec pridobi pravice iz dodatnega 
zavarovanja. Skladno z drugim odstavkom 206. lena tega zakona pa imajo pravico 
do odkupne vrednosti enot premoženja, vpisanih na osebnem ra unu zavarovanca v 
primeru smrti zavarovanca, tudi njegovi dedi i oziroma upravi enci za primer smrti. V 
primeru, ko zavarovanec zahteva izpla ilo sredstev oz. prenos v individualno 
dodatno zavarovanje, ne more uveljavljati pravic v obveznem zavarovanju, 
pridobljenih na podlagi vklju itve v obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje. 
S posebno dolo bo se zavarovancem poklicnega zavarovanja, ki ne uveljavljajo 
pravice do poklicne pokojnine in ki so opravljali vojaško službo v Slovenski vojski 
najmanj 20 let ali jim je bila zaradi starostnih omejitev, ki veljajo skladno z 
zakonodajo za obrambno podro je, odpovedana pogodba o zaposlitvi v Slovenski 
vojski, daje pravica do dviga sredstev v enkratnem znesku. Dav na obravnava 
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izpla il za te osebe se uredi v dav nih predpisih, z upoštevanjem asovne razmejitve 
pri obravnavi teh izpla il. 
 
K 207. lenu (jamstvo Republike Slovenije) 
Ker gre za obliko dodatnega pokojninskega zavarovanja, kjer je predpisana obvezna 
vklju itev, država, poleg upravljavca sklada poklicnega zavarovanja, ki je glavni 
porok, jam i za minimalni zajam eni donos na vpla ane prispevke. 
 
K 208. lenu (pokojninski na rt poklicnega zavarovanja) 
Pokojninski na rt poklicnega zavarovanja se zaradi specifi nosti te oblike 
zavarovanja v dolo enih vsebinah razlikuje od pokojninskega na rta dodatnega 
zavarovanja, zato je tudi posebej predpisana vsebina pokojninskega na rta za to 
obliko zavarovanja. Pokojninski na rt poklicnega zavarovanja mora vsebovati 
postopek sklenitve poklicnega zavarovanja, višino prispevkov za poklicno 
zavarovanje, na in pla ila prispevkov za poklicno zavarovanje, minimalni zajam eni 
donos na vpla ane prispevke, naložbeno politiko, stroške, ki se povrnejo upravljavcu, 
stroške v breme sredstev sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, 
dolo be o izpla ilu v enkratnem znesku, pogoje za pridobitev in izpla ilo poklicne in 
dodatne pokojnine, dolo be o prenehanju lanstva in zadržanju pravic, dolo be o 
obveš anju lanov. Pokojninski na rt mora odobriti minister, pristojen za delo 
Dolo be pokojninskega na rta in njegove spremembe pa za nejo veljati, ko jih odobri 
minister, pristojen za delo, upravljavec pa jih je dolžan uporabljati najprej v 30 dneh 
ter najkasneje v roku 90 dni od vro itve odlo be o odobritvi pokojninskega na rta 
oziroma njegovih sprememb. 
 
K 209. lenu (sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja) 
Sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja se lahko oblikuje samo kot 
vzajemni pokojninski sklad. Glede na to, da vzajemni pokojninski sklad ni pravna 
oseba, gre za premoženje, ki je financirano s sredstvi, zbranimi z vpla ilom 
prispevkov in ustvarjenimi z upravljanjem s temi sredstvi. To premoženje se lahko 
uporabi izklju no za kritje obveznosti do zavarovancev poklicnega zavarovanja. 
Sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja je v lasti zavarovancev, 
premoženje tega sklada pa mora biti lo eno od drugega premoženja upravljavca 
sklada. Zaradi varstva osebnih podatkov zakon natan no prepisuje tudi evidence o 
podatkih zavarovancev, ki jih upravljavec lahko vodi, ter na in zbiranja podatkov in 
rok hrambe. Prav tako si lahko upravljavec sklada obveznega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja in zavod za namene ugotavljanja izpolnjevanja pogojev 
za pridobitev pravice do poklicne pokojnine in za izra un slednje izmenjujeta podatke 
o zavarovancu. Z zakonom je upravljavcu sklada dano pooblastilo, da lahko za 
potrebe izpla evanja poklicnih in dodatnih pokojnin podatke o živosti in zadnjem 
stalnem prebivališ u prejemnikov poklicnih in dodatnih pokojnin pridobiva iz 
Centralnega registra prebivalstva. Ti podatki se pridobivajo mese no na zahtevo 
upravljavca. 
 
K 210. lenu (upravljavec in odbor sklada) 
Edini upravljavec Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja je 
Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d (v nadaljnjem 
besedilu: KAD). Posli upravljanja sklada obsegajo zbiranje premij poklicnega 
zavarovanja in vodenje osebnih ra unov zavarovancev sklada obveznega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja, upravljanje s premoženjem sklada obveznega 
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