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Poročilo o oceni administrativnih stroškov na primeru Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju (Ur.l. RS, št. 109/2006) 

 
Povzetek 
 
V skladu s Programom Vlade RS za odpravo administrativnih ovir in zmanjševanje 
administrativnih bremen za 25% do leta 2012 se izvajajo aktivnosti na področju merjenja 
administrativnih stroškov. V sklopu 66 zakonov, ki bodo zapadli pod merjenje je uvrščen tudi 
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur.l. RS, št. 109/2006) na podlagi katerega 
je izdelano to poročilo. 
 
Na podlagi zbranih podatkov se je oblikovalo poročilo o oceni administrativnih stroškov na 
primeru Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur.l. RS, št. 109/2006). V oceno je 
bilo vključen krovni zakon in 34 pripadajočih podzakonskih predpisov.  
 
Skupno je bilo identificiranih 48 informacijskih obveznosti (IO) in 144 administrativnih 
aktivnosti (AA). Posamezne IO smo razdelili v štiri sklope in sicer: 

• Državljani (v katerega je bilo umeščenih 15 informacijskih obveznosti (IO) in 59 
administrativnih aktivnosti (AA), administrativni stroški (AS) tega sklopa znašajo 
9.620.074,91 EUR, administrativna bremena (AB) pa 5.106.256,37 EUR. 

• Poslovni subjekti (v katerega je bilo umeščenih 8-IO, 18-AA, AS = 9.297.313,49 EUR, 
AB = 5.653.762,20 EUR) 

• Izvajalci pokojninskih načrtov (v katerega je bilo umeščenih 23-IO, 61-AA, AS = 
2.476.076,62 EUR, AB = 1.512.248,28 EUR) 

• Javni sektor (v katerega sta bili umeščeni 2-IO in 6-AA, AS = 105.263,14 EUR, AB = 
10.532,96 EUR) 

 
Ocenjeno je, da veljavni predpisi na podlagi pregledanega Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju (Ur.l. RS, št. 109/2006) iz naslova informacijskih obveznosti in 
administrativnih aktivnosti povzročajo skupno 21,5 mio EUR administrativnih stroškov oziroma 
12,3 mio EUR administrativnih bremen.  
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Pregled merjenja najbolj obremenjujočih administrativnih stroškov in bremen po 
posameznih subjektih: (državljani, poslovni subjekti, izvajalci pokojninskih načrtov in javni 
sektor) 
Poslovni subjekti: 
Med vsemi IO predstavlja največji delež bremen IO-16 (Delodajalec je dolžan v osmih dneh prijaviti 
zavodu zaposlitev ali prekinitev zaposlitve), to je 5,1 mio EUR administrativnih stroškov in 1,5 
mio EUR  administrativnih bremen oziroma 24 % vseh administrativnih stroškov in 12,6 % 
vseh bremen. IO se navezuje na 185. člen zakona. V skladu s 3. odstavkom 185. člena mora 
delodajalec v osmih dneh prijaviti zavodu zaposlitev oziroma prekinitev zaposlitve za vsakega 
delavca. Obveznost delodajalci oziroma zavezanci za svoje zavarovance opravijo na prijavno-
odjavni službi ZZZS v vložitvijo obrazca M-1 in M-2 oziroma preko spletnega portala e-VEM. V 
prihodnje bi bilo potrebno aktivneje spodbujati delodajalce k uporabi le te elektronske storitve, ki 
omogoča hitrejšo in racionalnejšo možno prijavo, odjavo v/iz zavarovanje in spremembe med 
zavarovanjem. Pri obrazcih M-1, M-2 in M-3 naj se podatki, ki so dostopni iz PRS in CRP  
črpajo iz tega naslova, na ta način se bo skrajšal čas izpolnitve obrazca za državljane in 
poslovne subjekte. 
 
IO-19 (Delodajalec je dolžan posredovati kopijo potrdila o obračunanih in vplačanih prispevkih tudi 
zavarovancem za katere plačuje prispevek delodajalca) je druga najbolj obremenjujoča IO in obsega 
3,3 mio EUR administrativnih stroškov in bremen oziroma 15,3 % vseh administrativnih 
stroškov oziroma 26,8 % vseh administrativnih bremen. IO se navezuje na 3. odstavek 203. 
člena ZPIZ, ki navaja, da je delodajalec dolžen posredovati kopijo potrdila o obračunanih in 
vplačanih prispevkih tudi zavarovancem, za katere plačuje prispevek delodajalec. Glede na 
mesečno poročanje DURS-u o obračunanih in plačanih prispevkih s strani posameznega 
zavezanca, je tovrstna obveznost povsem nepotrebna. Potrebno bi bilo omogočiti (kar je že 
izvedeno), da si lahko zaposleni preko DURS-a samostojno preverijo ali so dejansko 
obračunani prispevki tudi plačani.  
 
Državljani: 
IO-12 (Zavarovanec s pisno vlogo vloži zahtevo za začetek postopka za uveljavljanje pravic iz 
obveznega in invalidskega zavarovanja) predstavlja tretje največje breme in obsega 5,1 mio EUR 
oziroma 23,7 % administrativnih stroškov in 2,5 mio EUR oziroma 20,8 % administrativnih 
bremen. IO se navezuje na 259. člen ZPIZ (Ur.l. RS, št. 109/2006), ki opredeljuje uveljavljanje 
pravic iz zavarovanja oziroma na pričetek postopka za uveljavljanje pravic iz obveznega, 
invalidskega in pokojninskega zavarovanja. Za izpolnitev te IO je možnost pridobitve obrazcev 
na spletni strani ZPIZ in portalu e-uprava, ni pa možne izvedbe celotnega postopka preko 
elektronske poti. Hkrati opozarjamo tudi na odpravo krajevne pristojnosti za vlaganje zahtevkov. 
 
IO-9 (Uživalec pravice mora zavodu naznaniti (prijava) vsako dejanje (spremembo), ki vpliva na obseg 
izplačevanja v roku 8 dni) predstavlja 1,9 mio EUR administrativnih stroškov kar je 8,8 % od 
vseh skupnih administrativnih stroškov in skoraj 1 mio EUR bremen oziroma v odstotkih 
izraženo 7,7 % bremen. 
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IO se navezuje na 1. odstavek 185. člena ZPIZ (Ur.l. RS, št. 109/2006), ki navaja, da mora 
uživalec pravice naznaniti zavodu vsako osebno ali dejansko okoliščino oziroma njeno 
spremembo, ki vpliva na pravico po ZPIZ (Ur.l. RS, št. 109/2006), njen obseg in izplačevanje. 
Kot poenostavitev pri tem členu predlagamo možnost izvedbe celotnega postopka preko 
elektronske poti in hkrati odpraviti krajevno pristojnost in s tem omogočiti manj obremenjujoče 
postopke predvsem za poslovne subjekte, ki selijo sedež dejavnosti iz enega kraja v drug kraj. 
 
Izvajalci pokojninskih načrtov: 
IO-25 (Izvajalec pokojninskega načrta mora članu oz. zavarovancu enkrat letno izdati: potrdilo o številu 
enot premoženja, obračun vplačanih premij kolektivnega zavarovanja, informacije o ciljni višini 
pričakovane dodatne starostne pokojnine, obvestilo o vseh spremembah pokojninskega načrta v 
preteklem letu in izdelati povzetek letnega poslovnega poročila) predstavlja dober mio EUR 
administrativnih stroškov oziroma 5% stroškov in 0,65 mio EUR oziroma 5,2% 
administrativnih bremen. IO se navezuje na 298.b člen zakona.  
Pri temu členu oziroma IO predlagamo, da naj posamezni izvajalec pokojninskega načrta na 
obvestilu, ki ga posreduje posameznemu zavarovancu napiše, da je letno poročilo in revidirano 
letno poročilo javno dostopno oziroma objavljeno na spletni strani izvajalca pokojninskega 
načrta. 
 
IO-28 (Delodajalec sklene z izvajalcem pokojninskega načrta pogodbo o oblikovanju pok. načrta 
kolektivnega zavarovanja) predstavlja 0,65 mio EUR oziroma 3% administrativnih stroškov in 
0,51 mio EUR oziroma 4,2% administrativnih bremen. IO se navezuje na 302. člen zakona.  
Predlagamo, da se pri AA-28.2 (šifrant, tabela 1) črta obveznost, saj glede na to, da ima izvajalec 
pokojninskega načrta pooblastilo za sklepanje poslov, ni potrebe po potrjevanju akta s strani 
notarja. Gre za dvostransko razmerje v katerega posega država. 
 
 
V 4. poglavju poročila o oceni administrativnih stroškov na primeru Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju (Ur.l. RS, št. 109/2006) so k posamezni IO, ki izhaja iz zakona oziroma 
podzakonskih aktov, pripisani predlogi sprememb in poenostavitev. Poenostavitve so 
usmerjene v omogočanje elektronskega poročanja, možnosti elektronskih vlog, odpravo 
krajevne pristojnosti, vzpodbujanje poslovnih subjektov in državljanov k množičnejši uporabi 
elektronskih storitev (e-VEM, itd.), pridobivanje podatkov organov iz evidenc po uradni dolžnosti 
in omogočiti organom direkten dostop do različnih registrov. Samo z zgoraj predlaganimi 
poenostavitvami bi lahko dosegli 9,4 mio € prihrankov za posamezne subjekte na letnem 
nivoju. 
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Vlada Republike Slovenije je na 25. redni seji dne, 07.05. 2009, pod 23. točko med drugim 
sprejela sklepe, da sprejema: 

• Program za odpravo administrativnih ovir in zmanjšanje administrativnih bremen za 25 
% do leta 2012,  

• Akcijski program znižanja administrativnih bremen za obdobje do leta 2012 ter naložila 
resornim ministrstvom, da program realizirajo v predpisanih rokih ter da znižajo 
administrativna bremena v višini 25 % glede na rezultate meritev najkasneje do 
novembra 2012 

• Enotno metodologijo za merjenje administrativnih stroškov kot enotno orodje za izvedbo 
akcijskega programa 

 
Program Vlade RS za odpravo administrativnih bremen in zmanjšanje administrativnih bremen 
za 25 % do leta 2012, kot temeljni strateški dokument zmanjševanja administrativnih bremen in 
odprave administrativnih ovir, pomeni del prizadevanja za boljšo javno upravo. Odprava 
administrativnih ovir, poenostavljanje postopkov in zmanjševanje administrativnih bremen, ki jih 
povzroča obstoječa zakonodaja so ključni dejavniki za uresničevanje ciljev Lizbonske strategije. 
Program je sestavljen iz dveh glavnih delov: 
1. del predstavlja Akcijski program zniževanja administrativnih bremen za 25 % v obdobju do  
    leta 2012 v Republiki Sloveniji,  
2. del programa zajema 41 konkretnih ukrepov za odpravo administrativnih ovir ter konkretnih 
poenostavitev. Konkretni predlogi so bili pripravljeni na podlagi predlogov državljanov, poslovnih 
subjektov, zbornic, ministrstev ipd. 
 
Akcijski program poteka v petih fazah, kjer se v prvi fazi pregleda zakonodaja na posameznem 
področju, v drugi fazi se v skladu z enotno metodologijo izmeri posamezno pregledano 
področje, v tretji fazi se zberejo predlogi za poenostavitev zakonodaje, v četrti fazi se na podlagi 
sprejetih predlogov za zmanjševanje administrativnih bremen izvede postopek sprememb 
zakonskih in podzakonskih predpisov. V zadnji - peti fazi se ponovno izvede merjenje 
administrativnih stroškov in ugotavljanje učinkovitosti sprememb. 
 
Metodologija za merjenje administrativnih stroškov je bila privzeta in prilagojena na osnovi 
mednarodne metodologije »Standard Cost Model«.  Razvita je bila z namenom poenostavitve in 
poenotenja postopkov ocenjevanja administrativnih stroškov. Z merjenjem administrativnih 
stroškov sistematično in natančno razdelimo predpis ter ocenimo višino administrativnih 
stroškov.  Tako se lahko izmeri celotno vsebinsko področje, kjer pa je potrebno najprej 
opredeliti vse predpise (zakone in podzakonske akte ter druge predpise). Prav tako se lahko 
izmeri posamezen predpis, ki v javnosti oziroma gospodarstvu povzroča bremena. Tako je 
EMMAS ključnega pomena pri iskanju najbolj učinkovitega načina za zmanjševanje 
administrativnih bremen. 
 
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur.l. RS, št. 109/2006) je eden izmed 66 
zakonov, ki bodo izmerjeni v skladu s Program za odpravo administrativnih ovir in zmanjšanje 
administrativnih bremen za 25 % do leta 2012. 
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S tem zakonom se ureja sistem obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja na 
podlagi medgeneracijske solidarnosti ter dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje oseb, ki 
so vključene v obvezno zavarovanje.  
 
Sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Sloveniji obsega: 

• Obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi medgeneracijske solidarnosti 
• Obvezna in prostovoljna dodatna pokojninska in invalidska zavarovanja 
• Pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi osebnih pokojninskih varčevalnih 

računov 
 
Na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur.l. RS, št. 109/2006) in 
njemu pripadajočimi podzakonskim akti, se je oblikoval model v katerem so opredeljene 
informacijske obveznosti in njim pripadajoče administrativne aktivnosti 
 
V poročilu so posamezne informacijske obveznosti razdeljene v štiri sklope in sicer: 

• Državljani 
• Poslovni subjekti 
• Izvajalci pokojninskih načrtov in 
• Javni sektor 

 
V sklop državljani so uvrščene vse tiste informacijske obveznosti, ki se navezujejo na 
posameznika, ki uveljavlja pravice in dolžnosti, ki mu pripadajo po tem zakonu. Z obveznim 
zavarovanjem se zagotavljajo: 

• Pravica do pokojnine (vloga - starostna pokojnina - ZPIZ 212-01/4, invalidska 
pokojnina - vloga IZ-1 in priloge DD-1za pridobitev pravice do invalidske pokojnine oz. 
pravice do poklicne rehabilitacije (Delovna dokumentacija), DD-1/A (Delovna anamneza 
/ delodajalec), DD-1/B (Delovna anamneza / zavarovanec), DD-1/C (Delovna anamneza 
/ Zavod za zaposlovanje), vdovska pokojnina – vloga ZPIZ 212-04/4, družinska 
pokojnina – vloga  ZPIZ-212-03/4, državna pokojnina – vloga ZPIZ 212- 02/05)  

• Pavica iz invalidskega zavarovanja (pravica do  poklicne rehabilitacije - vloga IZ-1 in 
priloge DD-1za pridobitev pravice do invalidske pokojnine oz. pravice do poklicne 
rehabilitacije (Delovna dokumentacija), DD-1/A (Delovna anamneza / delodajalec), DD-
1/B (Delovna anamneza / zavarovanec), DD-1/C (Delovna anamneza / Zavod za 
zaposlovanje), ostale pravice se odmerijo od invalidske pokojnine 

• Dodatne pravice ( Pravica do dodatka za pomoč in postrežbo – obrazec IZ-2, pravica 
do invalidnine – obrazec IZ-3, varstveni dodatek k pokojnini – obrazec 214-01/3) 

• Druge pravice (odpravnina, oskrbnina, pravica do letnega dodatka 
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Zavarovanci so do zgoraj omenjenih pravic upravičeni, če izpolnjujejo pogoje, ki jih določa 
zakon. Za uveljavljanje posamezne pravice morajo zavarovanci pridobiti vlogo oziroma 
zahtevek, ki mu priložijo ustrezno dokumentacijo. Vloge oziroma zahtevki so dostopni na spletni 
strani portala e-uprava, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in Ministrstva za delo, 
družino in socialne zadeve, kjer so tudi natančno opisane. Zavarovanci se najprej seznanijo z 
informacijo obveznostjo nato si vlogo natisnejo, izpolnijo in poskrbijo, da so ob osebni vložitvi 
poleg vloge priložili tudi potrebne dodatne dokumente. Nato na pristojni enoti ZPIZ skupaj z 
referentom pregledajo in dopolnijo vlogo. Ko je vloga popolna se lahko prične postopek 
ugotavljanja upravičenosti do posamezne pravice.  
 
V primerih, ko pri uživalcih pravice pride do spremembe, ki vplivajo na obseg izplačevanja, so le 
ti dolžni ZPIZ o tem obvestiti. To storijo tako, da zavodu posredujejo nova dejstva. Enako velja 
tudi za tiste, ki uživajo družinsko pokojnino in tiste, ki prejemajo pokojnino in živijo izven 
Republike Slovenije. 
 
V primerih, ko zavarovanec želi prekiniti prostovoljno dodatno zavarovanje ali želi, svoja 
sredstva prenesti k drugemu izvajalcu pokojninskega načrta oziroma želi, da se  mu izplača 
odkupna vrednost premoženja le to lahko izvede tako, da pridobi obrazec bodisi na spletni 
strani izvajalca pokojninskega načrta ali v njegovih poslovnih prostorih, ga izpolni in  posreduje 
izvajalcu pokojninskega načrta. 
 
Tudi poslovni subjekti morajo opravljati svoje obveznosti v skladu z zakonom. V skladu s ZPIZ 
(Ur.l. RS, št. 109/2006) morajo delodajalci ZZZS prijaviti vsako novo zaposlitev oziroma 
prekinitev zaposlitve (obrazec M1 in M2). To lahko opravijo preko spletnega portala za 
gospodarske družbe in samostojne podjetnike e-VEM. Vsako leto morajo delodajalci ZPIZ 
posredovati podatke o obračunanih in vplačanih prispevkih (obrazec M4). Obrazec lahko 
izpolnijo ročno oziroma računalniško.  
Delodajalci, ki financirajo pokojninski načrt kolektivnega zavarovanja morajo ob prijavi za vpis v 
register pokojninskega načrta pridobiti vlogo PN-D4, ki jo sestavni del Navodila za vpis v 
register pokojninskih načrtov. Vlogo izpolnijo in skupaj z dokumentacijo posredujejo davčnemu 
organu.  
Za ostale informacijske obveznost, ki so zapadle pod sklop poslovni subjekti, je potrebno 
pridobiti,  izpolniti in organom posredovati nestandardiziran dokument, kar pomeni, da ni pred 
pripravljenega obrazca. 
 
V sklop izvajalci pokojninskih načrtov so vključeni vsi izvajalci dodatnega pokojninskega 
zavarovanja, ki imajo odobren pokojninski načrt. Izvajalci pokojninskega načrta so: 

• Vzajemni pokojninski skladi (Abanka Vipa d.d., Banka Koper d.d., Kapitalska družba, 
d.d., Probanka, d.d., Generali Zavarovalnica) 

• Pokojninske družbe (Pokojninska družba A, Skupna pokojninska družba d.d., Moja 
naložba, pokojninska družba, d.d.) 

• Zavarovalnice (Prva osebna zavarovalnica d.d., Zavarovalnica Triglav, d.d., Adriatic 
Slovenica, zavarovalna družba, d.d.) 
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Opravljanje prostovoljnih dodatnih zavarovanj obsega naslednje vrste poslov: 

• Sklepanje zavarovanj in zbiranje premij 
• Upravljanje s premoženjem kritnega sklada oziroma vzajemnega pokojninskega sklada 

in 
• Izplačevanje pokojnin. 

 
Zavarovalnice ali pokojninske družbe lahko neposredno opravljajo vse možne vrste zavarovanj, 
ki jih lahko krije prostovoljno dodatno zavarovanje, kakor tudi vse posle v obeh obdobjih 
zavarovanj, pri katerih zavarovanec prevzema  naloženo tveganje. 
 
Za nadzor nad zavarovalnicami in pokojninskimi družbami je pristojna Agencija za zavarovalni 
nadzor. Trenutno je v Sloveniji šest zavarovalnic in pokojninskih družb, ki izvajajo 20 
pokojninskih načrtov. 
 
V zajemni pokojninski skladi pa lahko neposredno opravljajo samo posle zbiranja premij in 
upravljanja s premoženjem sklada v obdobju varčevanja. Vzajemni pokojninski sklad se lahko 
oblikuje kot zaprt vzajemni pokojninski sklad ali kot odprt vzajemni pokojninski sklad. 
 
Agencija za trg vrednostih papirjev je pristojna za nadzor nad poslovanjem vzajemnih 
pokojninskih skladov. Trenutno je v Republik Sloveniji pet upravljavcev VPS in šest 
ustanoviteljev VPS (poleg vseh upravljavcev VPS, ki so hkrati tudi ustanovitelji VPS, je 
ustanovitelj Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence Republike 
Slovenija, upravlja pa ga Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.), ki 
izvajajo 11 pokojninskih načrtov. 
 
Upravljavci VPS letno sestavijo poročilo VPS, izkaz finančnega izida in dodatek k 
računovodskim izkazom, mesečno pa pripravijo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida in izkaz 
premoženja. Obrazci se izpolnijo in elektronsko posredujejo Agenciji za trg vrednostih papirjev. 
 
Upravljavci VPS  mesečno, trimesečno in letno pripravljajo poročilo o: 

• vrednosti enote premoženja 
• vrednosti sredstev 
• sestavi sredstev in 
• poslovnem izidu 

obrazce pridobijo na spletni strani, jih elektronsko izpolnijo in tako tudi posredujejo Agenciji za 
trg vrednostnih papirje. 
 
Izvajalec pokojninskega načrta prijavo za vpis, spremembe in dopolnitve pokojninskega načrta 
opravi na obrazcih PN-U1, PN-U2 in PN-U3. Obrazce pridobi na spletni strani, jih natisne, 
izpolni in v fizični obliki posreduje Davčni upravi RS. 
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Za ostale informacijske obveznost, ki so zapadle pod sklop izvajalci pokojninskega načrta, je 
potrebno pridobiti,  izpolniti in organom posredovati nestandardiziran dokument, kar pomeni, da 
ni pred pripravljenega obrazca 
 
V zadnji sklop je uvrščen javni sektor v katerega so vključeni organi javnega sektorja. Tukaj 
lahko izpostavimo, da je ZPIZ dolžan vsako leto pripraviti poročilo o poslovanju in ga 
posredovati v Državni zbor na obravnavo. Skozi vse leto ZPIZ zbira in obdeluje podatke, ki jih 
statistično prikaže konec leta s poročilom o poslovanju. 
 
 
1.0 OCENA ADMINISTRATIVNIH STROŠKOV  
 
Ocena administrativnih stroškov na primeru Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(Ur.l. RS, št. 109/2006) in njemu podrejenimi predpisi je narejena na podlagi Enotne 
metodologije za merjenje administrativnih stroškov, privzeta po mednarodni metodologiji SCM, 
ki je dosegljiva na spletni strani Ministrstva za javno upravo, Enotna metodologija za merjenje 

administrativnih stroškov, privzeta po mednarodni metodologiji SCM. 
 
 
Korak 1.1: Zakonodaja (http://zakonodaja.gov.si)  
Naslov: Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) 

Ur.l. RS, št. 106/1999 
Spremembe: Ur.l. RS, št. 72/2000, 81/2000-ZPSV-C, 124/2000, 109/2001, 83/2002 

Odl.US: U-I-178/02-14, 108/2002, 110/2002-ZISDU-1, 112/2002 Skl.US: U-I-
307/98-38, 26/2003-UPB1, 40/2003 Odl.US: U-I-273/00-13, 63/2003, 
63/2003 Odl.US: U-I-57/00-51, 133/2003 Odl.US: U-I-36/00-52, 135/2003, 
2/2004-ZDSS-1 (10/2004 popr.), 20/2004-UPB2, 54/2004-ZDoh-1 (56/2004 
popr., 62/2004 popr., 63/2004 popr.), 63/2004-ZZRZI, 136/2004 Odl.US: U-I-
273/01-21, 68/2005 Odl.US: U-I-29/04-19, 72/2005, 104/2005-UPB3, 
69/2006, 109/2006-UPB4, 112/2006 Odl.US: U-I-358/04-13, 114/2006-
ZUTPG, 91/2007 Skl.US: U-I-325/05-5, 10/2008-ZVarDod, 98/2009-ZIUZGK

EVA: 1998-2611-0057 
EPA: 0561-II 
SOP: 1999-01-4965 
Naslov - ang.: Pension and Disability Insurance Act 
Organ 
sprejema: 

Državni zbor RS 

Datum 
sprejema: 

10.12.1999 

Datum objave: 23.12.1999 
Datum začetka 
veljavnosti: 

01.01.2000 

Opombe: (pokojninske sklade) beseda "sklad" se v imenu v pravnem prometu še 
naprej uporablja po Zakonu o javnih skladih (Ur.l. RS, št. 22/2000). S 1. 
januarjem 2001 se preneha uporabljati tretji odstavek 216. člena tega 
zakona. 

 

http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/Boljsi_predpisi_OAO/OAO/SCM/Enotna_metodologija_za_merjenje_AS_privzeta_po_mednarodni_metodologiji_SCM-1.doc�
http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/Boljsi_predpisi_OAO/OAO/SCM/Enotna_metodologija_za_merjenje_AS_privzeta_po_mednarodni_metodologiji_SCM-1.doc�
http://zakonodaja.gov.si/�
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=1999106&stevilka=4965�
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200072&stevilka=3390�
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200081&stevilka=3711�
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2000124&stevilka=5205�
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2001109&stevilka=5320�
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200283&stevilka=4079�
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002108&stevilka=5314�
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002110&stevilka=5395�
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002112&stevilka=5447�
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200326&stevilka=982�
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200340&stevilka=1950�
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200363&stevilka=3065�
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200363&stevilka=3084�
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2003133&stevilka=5723�
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2003135&stevilka=5963�
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20042&stevilka=70�
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200410�
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200420&stevilka=874�
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200454&stevilka=2538�
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200456�
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200462�
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200463�
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200463&stevilka=2873�
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004136&stevilka=5844�
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200568&stevilka=3005�
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200572&stevilka=3214�
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2005104&stevilka=4541�
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200669&stevilka=2976�
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006109&stevilka=4646�
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006112&stevilka=4752�
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006114&stevilka=4833�
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200791&stevilka=4499�
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200810&stevilka=305�
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200998&stevilka=4285�
http://www.dz-rs.si/�
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Podrejeni predpisi1 
1.  Obvezna razlaga drugega odstavka 2. alinee I. točke sklepa o določitvi delovnih mest v 

eksploataciji gozdov in delovnih mest voznikov, na katerih se zavarovalna doba šteje s 
povečanjem, in o stopnji povečanja 
Ur.l. SRS, št. 43/1982 

2.  Ugotovotveni sklep o opravljeni reviziji zavarovalne dobe, ki se šteje s povečanjem na 
delih v javnem cestnem prometu 
Ur.l. SRS, št. 36/1989 

3.  Sklep o ponovni uvedbi revizije del v letalskem prometu, na katerih se zavarovalna doba 
šteje s povečanjem 
Ur.l. SRS, št. 36/1989 

4.  Ugotovitveni sklep o opravljeni reviziji zavarovalne dobe, ki se šteje s povečanjem na 
delovnih mestih v železarnah oziroma železarskih obratih 
Ur.l. RS, št. 20/1991-I 

5.  Sklep o določitvi delovnih mest pri delu z azbestom v podjetju Donit Medvode, na 
katerih se zavarovalna doba šteje s povečanjem 
Ur.l. RS, št. 20/1991-I 

6.  Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo 
Ur.l. RS, št. 6/2000 

7.  Navodilo o določitvi pokojninske osnove za odmero pokojnine upravičencu, ki po 1. 1. 
1966 ni imel najmanj enega leta zavarovanja, iz katerega se vzamejo plače oziroma 
zavarovalne osnove za izračun pokojninske osnove 
Ur.l. RS, št. 25/2000 

8.  Sklepi skupščine o zaključnem računu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije za leto 1999 
Ur.l. RS, št. 31/2000 

9.  Odredba o valorizacijskih količnikih za preračun plač iz prejšnjih let na raven plač in 
pokojnin iz leta 1999 
Ur.l. RS, št. 39/2000 (50/2000 popr.) 

10.  Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v 
Republiki Sloveniji 
Ur.l. RS, št. 43/2000 

11.  Sklep o kriterijih in merilih, kdaj je psihiatričnim bolnikom potrebno stalno nadzorstvo 
Ur.l. RS, št. 50/2000 

12.  Sklep o pogojih, kdaj se šteje, da zavarovanec preživlja družinske člane 
Ur.l. RS, št. 50/2000 

13.  Sklep o kriterijih za ugotavljanje zmanjšanja zmožnosti premikanja zavarovancev za 
najmanj 70% 
Ur.l. RS, št. 50/2000 

14.  Sklep o koeficientih za dokup zavarovalne dobe in dokup za odmero pokojnine brez 
znižanja 
Ur.l. RS, št. 50/2000 

15.  Odredba o najvišjem dovoljenem odstotku vstopnih in izstopnih stroškov ter najvišji 
proviziji za upravljanje vzajemnega pokojninskega sklada 
Ur.l. RS, št. 58/2000 

16.  Odredba o usklajevanju zneska najnižje in najvišje premije prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja 

                                                 
1 V poročilu so navedeni vsi podzakonski akti, tudi tisti, ki ne vsebujejo informacijskih obveznosti. 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_OBRA12.html�
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_OBRA12.html�
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_OBRA12.html�
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_SKLE1843.html�
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_SKLE1843.html�
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_SKLE1842.html�
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_SKLE1842.html�
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_SKLE671.html�
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_SKLE671.html�
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_SKLE1444.html�
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_SKLE1444.html�
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_SKLE586.html�
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20006&stevilka=318�
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_NAVO319.html�
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_NAVO319.html�
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpis_NAVO319.html�
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200025&stevilka=1121�
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_SKLE962.html�
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_SKLE962.html�
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200031&stevilka=1458�
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_ODRE983.html�
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_ODRE983.html�
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200039&stevilka=1894�
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200050�
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_NEZN176.html�
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_NEZN176.html�
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200043&stevilka=2000�
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_SKLE1040.html�
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200050&stevilka=2382�
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_SKLE1041.html�
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200050&stevilka=2383�
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_SKLE1045.html�
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_SKLE1045.html�
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200050&stevilka=2385�
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_SKLE1052.html�
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_SKLE1052.html�
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200050&stevilka=2388�
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ODRE1117.html�
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ODRE1117.html�
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200058&stevilka=2650�
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_ODRE1118.html�
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_ODRE1118.html�
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Ur.l. RS, št. 58/2000 
17.  Sklep o registru osebnih računov in potrdilu o številu enot premoženja 

Ur.l. RS, št. 61/2000 
18.  Odredba o pogojih za pridobitev pravice do pokojnine 

Ur.l. RS, št. 67/2000 
19.  Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja 

Ur.l. RS, št. 111/2000 
20.  Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v 

Republiki Sloveniji 
Ur.l. RS, št. 19/2001 

21.  Odredba o minimalni zajamčeni donosnosti za mesece september 2000, oktober 2000, 
november 2000, december 2000, januar 2001 in februar 2001 
Ur.l. RS, št. 23/2001 

22.  Pravilnik o premoženju, ki se upošteva pri ugotavljanju upravičenosti do varstvenega 
dodatka 
Ur.l. RS, št. 25/2001 

23.  Odredba o minimalni zajamčeni donosnosti za mesec marec 2001 
Ur.l. RS, št. 28/2001 

24.  Odedba o minimalni zajamčeni donosnosti za mesec april 2001 
Ur.l. RS, št. 35/2001 

25.  Odredba o valorizacijskih količnikih za preračun plač in zavarovalnih osnov iz prejšnjih 
let na raven plač in pokojnin iz leta 2000 
Ur.l. RS, št. 44/2001 

26.  Sklep o določitvi najnižjega in najvišjega zneska ter načinu določitve odškodnine v 
skupnem znesku v regresnih zadevah 
Ur.l. RS, št. 44/2001 

27.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec maj 2001 
Ur.l. RS, št. 50/2001 

28.  Sklep o valorizaciji zneska premoženja iz tretjega odstavka 133. člena zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
Ur.l. RS, št. 52/2001 

29.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec julij 2001 
Ur.l. RS, št. 67/2001 

30.  Metodologija za ugotavljanje razlike v rasti povprečnih mesečnih plač in pokojnin ter 
načinu upoštevanja izvedene uskladitve pokojnin med letom v januarju 
Ur.l. RS, št. 67/2001 

31.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec avgust 2001 
Ur.l. RS, št. 72/2001 

32.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec oktober 2001 
Ur.l. RS, št. 90/2001 

33.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec november 2001 
Ur.l. RS, št. 101/2001 (1/2002 popr.) 

34.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec december 2001 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200058&stevilka=2651�
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_SKLE1230.html�
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200061&stevilka=2773�
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_ODRE1155.html�
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200067&stevilka=3180�
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_SKLE1947.html�
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2000111&stevilka=4619�
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_DRUG1066.html�
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_DRUG1066.html�
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200119&stevilka=1071�
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_ODRE1551.html�
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_ODRE1551.html�
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200123&stevilka=1368�
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_PRAV3848.html�
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_PRAV3848.html�
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200125&stevilka=1532�
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ODRE1610.html�
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200128&stevilka=1680�
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ODRE1620.html�
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200135&stevilka=2053�
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ODRE1600.html�
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ODRE1600.html�
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200144&stevilka=2478�
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_SKLE2061.html�
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r01/predpis_SKLE2061.html�
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200144&stevilka=2500�
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_DRUG1143.html�
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis_DRUG1143.html�
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200150&stevilka=2725�
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_SKLE2095.html�
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_SKLE2095.html�
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200152&stevilka=2813�
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_DRUG1204.html�
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Ur.l. RS, št. 3/2002 
35.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 

zavarovanja za mesec januar 2002 
Ur.l. RS, št. 13/2002 

36.  Poročilo o indeksu cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije 
Ur.l. RS, št. 16/2002 

37.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec februar 2002 
Ur.l. RS, št. 22/2002 

38.  Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v 
Republiki Sloveniji 
Ur.l. RS, št. 22/2002 

39.  Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere 
zavarovanja 
Ur.l. RS, št. 22/2002 

40.  Sklep o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada 
Ur.l. RS, št. 27/2002 

41.  Odredba o valorizacijskih količnikih za preračun plač in zavarovalnih osnov iz prejšnjih 
let na raven plač in pokojnin iz leta 2001 
Ur.l. RS, št. 35/2002 

42.  Navodilo za vpis v register pokojninskih načrtov 
Ur.l. RS, št. 35/2002 

43.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec april 2002 
Ur.l. RS, št. 41/2002 

44.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec maj 2002 
Ur.l. RS, št. 52/2002 (55/2002 popr.) 

45.  Sklep o kriterijih in merilih za znižanje zavarovalne osnove za plačilo prispevkov za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Ur.l. RS, št. 58/2002 

46.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec junij 2002 
Ur.l. RS, št. 60/2002 

47.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec julij 2002 
Ur.l. RS, št. 73/2002 

48.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec avgust 2002 
Ur.l. RS, št. 79/2002 

49.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec september 2002 
Ur.l. RS, št. 86/2002 

50.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec oktober 2002 
Ur.l. RS, št. 96/2002 

51.  Sklep o povračilu potnih stroškov 
Ur.l. RS, št. 113/2002 

52.  Sklep o izdaji obrazcev za uveljavljanje pravic iz obveznega invalidskega zavarovanja in 
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obrazcih delovne dokumentacije 
Ur.l. RS, št. 113/2002 

53.  Znesek premije in znesek davčne olajšave za prostovoljno dodatno pokojninsko 
zavarovanje 
Ur.l. RS, št. 114/2002 

54.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec december 2002 
Ur.l. RS, št. 3/2003 

55.  Odredba o določitvi najnižjega dohodka kmečkega gospodarstva, ki je podlaga za 
vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Ur.l. RS, št. 11/2003 

56.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec januar 2003 
Ur.l. RS, št. 15/2003 

57.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec februar 2003 
Ur.l. RS, št. 26/2003 

58.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec marec 2003 
Ur.l. RS, št. 35/2003 

59.  Pravilnik o valorizacijskih količnikih za preračun plač in zavarovalnih osnov iz prejšnjih 
let na raven plač in pokojnin iz leta 2002 
Ur.l. RS, št. 40/2003 

60.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec april 2003 
Ur.l. RS, št. 43/2003 

61.  Uredba o merilih in kriterijih za določitev delovnih mest, za katera je obvezna vključitev v 
dodatno pokojninsko zavarovanje 
Ur.l. RS, št. 56/2003 

62.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec maj 2003 
Ur.l. RS, št. 56/2003 

63.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec junij 2003 
Ur.l. RS, št. 69/2003 

64.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec julij 2003 
Ur.l. RS, št. 79/2003 

65.  Pravilnik o seznamu poklicnih bolezni 
Ur.l. RS, št. 85/2003 

66.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec avgust 2003 
Ur.l. RS, št. 89/2003 

67.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec september 2003 
Ur.l. RS, št. 98/2003 

68.  Pravilnik o najmanjšem številu zaposlenih v pokojninski družbi ter o pogojih, ki jih 
morajo izpolnjevati in načinu preverjanja teh pogojev 
Ur.l. RS, št. 100/2003 
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69.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec oktober 2003 
Ur.l. RS, št. 111/2003 

70.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec november 2003 
Ur.l. RS, št. 122/2003 

71.  Znesek premije in znesek davčne olajšave za prostovoljno dodatno pokojninsko 
zavarovanje 
Ur.l. RS, št. 133/2003 

72.  Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o poročanju upravljavca vzajemnega 
pokojninskega sklada 
Ur.l. RS, št. 133/2003 

73.  Pravilnik o spremembah pravilnika o najmanjšem številu zaposlenih v pokojninski družbi 
ter o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati in načinu preverjanja teh pogojev 
Ur.l. RS, št. 134/2003 

74.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec december 2003 
Ur.l. RS, št. 2/2004 

75.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec januar 2004 
Ur.l. RS, št. 13/2004 

76.  Sklep o višini enkratnega zneska za leto 2003 
Ur.l. RS, št. 17/2004 

77.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec februar 2004 
Ur.l. RS, št. 23/2004 

78.  Sklep o pogojih za pridobitev in uživanje pravice do varstvenega dodatka v letu 2004 
Ur.l. RS, št. 25/2004 

79.  Sklep o valorizaciji zneska premoženja iz četrtega odstavka 133. člena zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
Ur.l. RS, št. 25/2004 

80.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec marec 2004 
Ur.l. RS, št. 36/2004 

81.  Pravilnik o valorizacijskih količnikih za preračun plač in zavarovalnih osnov iz prejšnjih 
let na raven plač in pokojnin iz leta 2003 
Ur.l. RS, št. 42/2004 

82.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec april 2004 
Ur.l. RS, št. 52/2004 

83.  Sklep o določitvi meril in kriterijev za obliko in višino dodatka za rekreacijo v letu 2004 
Ur.l. RS, št. 55/2004 

84.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec maj 2004 
Ur.l. RS, št. 64/2004 

85.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec junij 2004 
Ur.l. RS, št. 75/2004 

86.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
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zavarovanja za mesec september 2004 
Ur.l. RS, št. 112/2004 

87.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec oktober 2004 
Ur.l. RS, št. 122/2004 

88.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec november 2004 
Ur.l. RS, št. 133/2004 

89.  Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o poročanju upravljavca vzajemnega 
pokojninskega sklada 
Ur.l. RS, št. 137/2004 

90.  Sklep o višini povprečne pokojnine v letu 2004 
Ur.l. RS, št. 2/2005 

91.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec december 2004 
Ur.l. RS, št. 4/2005 

92.  Sklep o pogojih za pridobitev in uživanje pravice do varstvenega dodatka v letu 2005 
Ur.l. RS, št. 8/2005 

93.  Sklep o valorizaciji zneska premoženja iz četrtega odstavka 133. člena Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
Ur.l. RS, št. 8/2005 

94.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec januar 2005 
Ur.l. RS, št. 13/2005 

95.  Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v 
Republike Sloveniji 
Ur.l. RS, št. 19/2005 

96.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec februar 2005 
Ur.l. RS, št. 24/2005 

97.  Sklep o računovodskem izkazu Zavoda za leto 2004 
Ur.l. RS, št. 28/2005 

98.  Pravilnik o valorizacijskih količnikih za preračun plač in zavarovalnih osnov iz prejšnjih 
let na raven plač in pokojnin iz leta 2004 
Ur.l. RS, št. 31/2005 

99.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec marec 2005 
Ur.l. RS, št. 38/2005 

100.  Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o uskladitvi pokojnin od 1. februarja 2002, 
Sklepa o uskladitvi pokojnin od 1. marca 2003, Sklepa o uskladitvi pokojnin od 1. 
februarja 2004 in Sklepa o uskladitvi pokojnin od 1. februarja 2005 
Ur.l. RS, št. 44/2005 (50/2005 popr.) 

101.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec april 2005 
Ur.l. RS, št. 47/2005 

102.  Sklep o določitvi meril in kriterijev za obliko in višino dodatka za rekreacijo v letu 2005 
Ur.l. RS, št. 49/2005 

103.  Sprememba in dopolnitev sklepa o povračilu potnih stroškov 
Ur.l. RS, št. 49/2005 
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104.  Spremembe seznama obvezne medicinske dokumentacije za uveljavljanje pravic na 
podlagi invalidnosti in preostale delovne zmožnosti po 20. členu Pravilnika o organizaciji 
in načinu delovanja invalidskih komisij ter drugih izvedenskih organov zavoda 
Ur.l. RS, št. 52/2005 

105.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec junij 2005 
Ur.l. RS, št. 67/2005 (71/2005 popr.) 

106.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec julij 2005 
Ur.l. RS, št. 76/2005 (77/2005 popr.) 

107.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec avgust 2005 
Ur.l. RS, št. 83/2005 

108.  Sklep o dopolnitvi Sklepa o kriterijih in merilih za znižanje zavarovalne osnove za plačilo 
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Ur.l. RS, št. 85/2005 

109.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec september 2005 
Ur.l. RS, št. 91/2005 

110.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec oktober 2005 
Ur.l. RS, št. 101/2005 

111.  Sklep o določitvi kriterijev za odpis, delni odpis, odlog ter obročno odplačevanje 
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Ur.l. RS, št. 106/2005 

112.  Sklep o uskladitvi povprečne pokojnine iz leta 2004 
Ur.l. RS, št. 106/2005 

113.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec november 2005 
Ur.l. RS, št. 112/2005 

114.  Pravilnik o načinu dela Komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi
Ur.l. RS, št. 117/2005 

115.  Pravilnik o organizaciji in načinu delovanja invalidskih komisij ter drugih izvedenskih 
organov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 
Ur.l. RS, št. 118/2005 

116.  Pravilnik o izračunu povprečne donosnosti do dospetja državnih vrednostnih papirjev 
Ur.l. RS, št. 120/2005 

117.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec december 2005 
Ur.l. RS, št. 4/2006 

118.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec januar 2006 
Ur.l. RS, št. 14/2006 

119.  Poslovnik o delu Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 
Ur.l. RS, št. 14/2006 

120.  Sklep o najnižji pokojninski osnovi in osnovi za odmero dodatnih pravic 
Ur.l. RS, št. 20/2006 

121.  Sklep o najvišji pokojninski osnovi 
Ur.l. RS, št. 20/2006 
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122.  Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro 
Ur.l. RS, št. 20/2006 

123.  Sklep o uskladitvi preživnin po Zakonu o preživninskem varstvu kmetov 
Ur.l. RS, št. 20/2006 

124.  Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo 
Ur.l. RS, št. 20/2006 

125.  Sklep o pogojih za pridobitev in uživanje pravice do varstvenega dodatka v letu 2006 
Ur.l. RS, št. 23/2006 

126.  Sklep o računovodskem izkazu prihodkov in odhodkov Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2005 
Ur.l. RS, št. 23/2006 

127.  Sklep o valorizaciji zneska premoženja iz četrtega odstavka 133. člena Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
Ur.l. RS, št. 23/2006 

128.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec februar 2006 
Ur.l. RS, št. 27/2006 

129.  Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v 
Republiki Sloveniji 
Ur.l. RS, št. 28/2006 

130.  Sklep o kriterijih, merilih in postopku za določanje višine sredstev za prilagoditev 
prostorov in delovnih sredstev ter usposabljanja za zaposlitev za delovne invalide 
Ur.l. RS, št. 34/2006 

131.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec marec 2006 
Ur.l. RS, št. 40/2006 

132.  Pravilnik o postopku za razvrščanje v zavarovalne osnove 
Ur.l. RS, št. 49/2006 

133.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec april 2006 
Ur.l. RS, št. 49/2006 

134.  Pravilnik o valorizacijskih količnikih za proračun plač in zavarovalnih osnov iz prejšnjih 
let na raven plač in pokojnin iz leta 2005 
Ur.l. RS, št. 52/2006 

135.  Sklep o dopolnitvah Sklepa o pogojih, kdaj se šteje, da zavarovanec preživlja družinske 
člane 
Ur.l. RS, št. 54/2006 

136.  Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o povračilu potnih stroškov 
Ur.l. RS, št. 54/2006 

137.  Sklep o zneskih letnega dodatka v letu 2006 
Ur.l. RS, št. 54/2006 

138.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec maj 2006 
Ur.l. RS, št. 61/2006 

139.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec junij 2006 
Ur.l. RS, št. 74/2006 (75/2006 popr.) 

140.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec julij 2006 
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Ur.l. RS, št. 86/2006 (90/2006 popr.) 
141.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 

zavarovanja za mesec avgust 2006 
Ur.l. RS, št. 96/2006 

142.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec september 2006 
Ur.l. RS, št. 106/2006 

143.  Statut Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 
Ur.l. RS, št. 114/2006 (118/2006 popr.) 

144.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec oktober 2006 
Ur.l. RS, št. 116/2006 

145.  Sklep o najnižji pokojninski osnovi in osnovi za odmero dodatnih pravic 
Ur.l. RS, št. 121/2006 

146.  Sklep o najvišji pokojninski osnovi 
Ur.l. RS, št. 121/2006 

147.  Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo 
Ur.l. RS, št. 121/2006 

148.  Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro 
Ur.l. RS, št. 121/2006 

149.  Sklep o uskladitvi preživnin po Zakonu o preživninskem varstvu kmetov 
Ur.l. RS, št. 121/2006 

150.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec november 2006 
Ur.l. RS, št. 131/2006 

151.  Sklep o izjavi o naložbeni politiki ter o obvladovanju tveganj pokojninskega sklada 
Ur.l. RS, št. 137/2006 

152.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec december 2006 
Ur.l. RS, št. 3/2007 

153.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec januar 2007 
Ur.l. RS, št. 11/2007 

154.  Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organizaciji in načinu delovanja 
invalidskih komisij ter drugih izvedenskih organov Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije 
Ur.l. RS, št. 17/2007 (18/2007 popr.) 

155.  Sklep o najnižji pokojninski osnovi 
Ur.l. RS, št. 17/2007 (18/2007 popr.) 

156.  Sklep o najvišji pokojninski osnovi 
Ur.l. RS, št. 17/2007 (18/2007 popr.) 

157.  Sklep o pogojih za pridobitev in uživanje pravice do varstvenega dodatka v letu 2007 
Ur.l. RS, št. 17/2007 (18/2007 popr.) 

158.  Sklep o valorizaciji zneska premoženja iz četrtega odstavka 133. člena Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
Ur.l. RS, št. 17/2007 (18/2007 popr.) 

159.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec februar 2007 
Ur.l. RS, št. 22/2007 
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160.  Sklep o računovodskem izkazu prihodkov in odhodkov Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2006 
Ur.l. RS, št. 23/2007 

161.  Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v 
Republiki Sloveniji 
Ur.l. RS, št. 26/2007 

162.  Sklep o načinu izračuna in postavkah dodatnega lastnega kapitala 
Ur.l. RS, št. 28/2007 

163.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec marec 2007 
Ur.l. RS, št. 33/2007 

164.  Sklep o dodatnem lastnem kapitalu izvajalca pokojninskega načrta 
Ur.l. RS, št. 33/2007 

165.  Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku za razvrščanje v 
zavarovalne osnove 
Ur.l. RS, št. 38/2007 

166.  Pravilnik o valorizacijskih količnikih za preračun plač in zavarovalnih osnov iz prejšnjih 
let na raven plač in pokojnin iz leta 2006 
Ur.l. RS, št. 41/2007 

167.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec april 2007 
Ur.l. RS, št. 41/2007 

168.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec maj 2007 
Ur.l. RS, št. 53/2007 

169.  Sklep o kriterijih in merilih za dodelitev finančnih sredstev za raziskovalno in preventivno 
dejavnost 
Ur.l. RS, št. 57/2007 

170.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec junij 2007 
Ur.l. RS, št. 61/2007 

171.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec julij 2007 
Ur.l. RS, št. 72/2007 (78/2007 popr.) 

172.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec avgust 2007 
Ur.l. RS, št. 83/2007 

173.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec september 2007 
Ur.l. RS, št. 93/2007 

174.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec oktober 2007 
Ur.l. RS, št. 103/2007 

175.  Sklep o najnižji pokojninski osnovi 
Ur.l. RS, št. 108/2007 

176.  Sklep o najvišji pokojninski osnovi 
Ur.l. RS, št. 108/2007 

177.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec november 2007 
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Ur.l. RS, št. 115/2007 
178.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 

zavarovanja za mesec december 2007 
Ur.l. RS, št. 4/2008 

179.  Sklep o pogojih za pridobitev in uživanje pravice do varstvenega dodatka v letu 2008 
Ur.l. RS, št. 5/2008 

180.  Sklep o valorizaciji zneska premoženja iz četrtega odstavka 133. člena Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
Ur.l. RS, št. 5/2008 

181.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec januar 2008 
Ur.l. RS, št. 16/2008 

182.  Sklep o najnižji pokojninski osnovi 
Ur.l. RS, št. 21/2008 

183.  Sklep o najvišji pokojninski osnovi 
Ur.l. RS, št. 21/2008 

184.  Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov 
Ur.l. RS, št. 21/2008 

185.  Sklep o dohodkovnem cenzusu za uveljavitev varstvenega dodatka od 1. februarja 2008
Ur.l. RS, št. 21/2008 

186.  Sklep o mejnem znesku za pridobitev pravice do varstvenega dodatka od 1. februarja 
2008 
Ur.l. RS, št. 21/2008 

187.  Sklep o uskladitvi dodatkov k pokojninam 
Ur.l. RS, št. 21/2008 

188.  Sklep o računovodskem izkazu prihodkov in odhodkov Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2007 
Ur.l. RS, št. 25/2008 

189.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec februar 2008 
Ur.l. RS, št. 25/2008 

190.  Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v 
Republiki Sloveniji 
Ur.l. RS, št. 33/2008 

191.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec marec 2008 
Ur.l. RS, št. 37/2008 

192.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec april 2008 
Ur.l. RS, št. 47/2008 

193.  Pravilnik o valorizacijskih količnikih za preračun plač in zavarovalnih osnov iz prejšnjih 
let na raven plač in pokojnin iz leta 2007 
Ur.l. RS, št. 47/2008 

194.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec maj 2008 
Ur.l. RS, št. 59/2008 

195.  Pravilnik o spremembi Pravilnika o izračunu povprečne donosnosti do dospetja državnih 
vrednostnih papirjev 
Ur.l. RS, št. 66/2008 
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196.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec junij 2008 
Ur.l. RS, št. 70/2008 

197.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec julij 2008 
Ur.l. RS, št. 80/2008 

198.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec avgust 2008 
Ur.l. RS, št. 88/2008 

199.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec september 2008 
Ur.l. RS, št. 98/2008 

200.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec oktober 2008 
Ur.l. RS, št. 107/2008 

201.  Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. januarja 2008 
Ur.l. RS, št. 111/2008 

202.  Sklep o najnižji pokojninski osnovi 
Ur.l. RS, št. 111/2008 

203.  Sklep o najvišji pokojninski osnovi 
Ur.l. RS, št. 111/2008 

204.  Sklep o znesku državne pokojnine 
Ur.l. RS, št. 111/2008 

205.  Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov 
Ur.l. RS, št. 111/2008 

206.  Sklep o mejnem znesku za pridobitev pravice do varstvenega dodatka od 1. februarja 
2008 
Ur.l. RS, št. 111/2008 

207.  Sklep o uskladitvi dodatkov k pokojninam 
Ur.l. RS, št. 111/2008 

208.  Sklep o uskladitvi preživnin po Zakonu o preživninskem varstvu kmetov 
Ur.l. RS, št. 111/2008 

209.  Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere 
zavarovanja 
Ur.l. RS, št. 111/2008 

210.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec november 2008 
Ur.l. RS, št. 118/2008 

211.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec december 2008 
Ur.l. RS, št. 2/2009 

212.  Sklep o dohodkovnem cenzusu za uveljavitev varstvenega dodatka v letu 2009 
Ur.l. RS, št. 4/2009 

213.  Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine 
Ur.l. RS, št. 4/2009 

214.  Sklep o valorizaciji vrednosti premoženja iz prvega odstavka 9. člena Zakona o 
varstvenem dodatku 
Ur.l. RS, št. 4/2009 

215.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
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zavarovanja za mesec januar 2009 
Ur.l. RS, št. 12/2009 

216.  Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. januarja 2009 
Ur.l. RS, št. 15/2009 

217.  Sklep o najnižji pokojninski osnovi 
Ur.l. RS, št. 15/2009 

218.  Sklep o najvišji pokojninski osnovi 
Ur.l. RS, št. 15/2009 

219.  Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine 
Ur.l. RS, št. 15/2009 

220.  Sklep o znesku državne pokojnine 
Ur.l. RS, št. 15/2009 

221.  Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov 
Ur.l. RS, št. 15/2009 

222.  Sklep o mejnem znesku za pridobitev pravice do varstvenega dodatka od 1. januarja 
2009 
Ur.l. RS, št. 15/2009 

223.  Sklep o uskladitvi dodatkov k pokojninam 
Ur.l. RS, št. 15/2009 

224.  Sklep o uskladitvi preživnin po Zakonu o preživninskem varstvu kmetov 
Ur.l. RS, št. 15/2009 

225.  Sklep o računovodskem izkazu prihodkov in odhodkov Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2008 
Ur.l. RS, št. 18/2009 

226.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec februar 2009 
Ur.l. RS, št. 19/2009 

227.  Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v 
Republiki Sloveniji 
Ur.l. RS, št. 23/2009 

228.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec marec 2009 
Ur.l. RS, št. 28/2009 

229.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec april 2009 
Ur.l. RS, št. 36/2009 

230.  Pravilnik o valorizacijskih količnikih za preračun plač in zavarovalnih osnov iz prejšnjih 
let na raven plač in pokojnin iz leta 2008 
Ur.l. RS, št. 42/2009 

231.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec maj 2009 
Ur.l. RS, št. 44/2009 

232.  Sklep o dopolnitvi Sklepa o uskladitvi pokojnin od 1. januarja 2009 
Ur.l. RS, št. 45/2009 

233.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec junij 2009 
Ur.l. RS, št. 54/2009 

234.  Sklep o razpisu postopka za imenovanje članov sveta Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije 
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Ur.l. RS, št. 57/2009 
235.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 

zavarovanja za mesec julij 2009 
Ur.l. RS, št. 63/2009 

236.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec avgust 2009 
Ur.l. RS, št. 71/2009 

237.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec september 2009 
Ur.l. RS, št. 80/2009 

238.  Sklep o izračunavanju donosnosti, čiste vrednosti sredstev, vrednosti enot premoženja 
vzajemnega pokojninskega sklada in načinu določitve datuma konverzije 
Ur.l. RS, št. 82/2009 

239.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec oktober 2009 
Ur.l. RS, št. 91/2009 

240.  Sklep o letnem poročilu vzajemnega pokojninskega sklada 
Ur.l. RS, št. 98/2009 

241.  Sklep o načinu vrednotenja knjigovodskih postavk vzajemnega pokojninskega sklada 
Ur.l. RS, št. 98/2009 

242.  Sklep o računovodskih izkazih vzajemnega pokojninskega sklada 
Ur.l. RS, št. 98/2009 

243.  Sklep o spremembah Sklepa o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega 
sklada 
Ur.l. RS, št. 98/2009 

244.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec november 2009 
Ur.l. RS, št. 103/2009 

245.  Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec december 2009 
Ur.l. RS, št. 2/2010 

246.  Sklep o dohodkovnem cenzusu za uveljavitev varstvenega dodatka v letu 2010 
Ur.l. RS, št. 4/2010 

247.  Sklep o valorizaciji vrednosti premoženja iz prvega odstavka 9. člena Zakona o 
varstvenem dodatku 
Ur.l. RS, št. 4/2010 

248.  Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine 
Ur.l. RS, št. 4/2010 

 
 
Zakonodaja ES povezana s predpisom 

31971R1408 Uredba Sveta (EGS) št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za 
zaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti 

31972R0574 UREDBA SVETA (EGS) št. 574/72 z dne 21. marca 1972 o določitvi 
postopka za izvajanje Uredbe (EGS) št. 1408/71 o uporabi sistemov 
socialne varnosti za zaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se 
gibljejo v Skupnosti 

31979L0007 DIREKTIVA SVETA z dne 19. decembra 1978 o postopnem izvrševanju 
načela enakega obravnavanja moških in žensk v zadevah socialne varnosti 
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(79/7/EGS) 
31982H0857 82/857/EEC: Council recommendation of 10 December 1982 on the 

principles of a Community policy with regard to retirement age 
31982X0857 82/857/EEC: Council recommendation of 10 December 1982 on the 

principles of a Community policy with regard to retirement age 
31986L0613 DIREKTIVA SVETA z dne 11. decembra 1986 o uporabi načela enakega 

obravnavanja moških in žensk, ki se ukvarjajo z dejavnostjo, vključno s 
kmetijstvom, ali pa so samozaposleni, ter o varstvu samozaposlenih žensk 
med nosečnostjo in materinstvom (86/613/EGS) 

31991L0674 DIREKTIVA SVETA z dne 19. decembra 1991 o letnih računovodskih 
izkazih in konsolidiranih računovodskih izkazih zavarovalnic (91/674/EGS) 

31992H0442 92/442/EEC: Council Recommendation of 27 July 1992 on the convergence 
of social protection objectives and policies 

31992X0442 Council Recommendation of 27 July 1992 on the convergence of social 
protection objectives and policies 

31993R3604 UREDBA SVETA (ES) št. 3604/93 z dne 13. decembra 1993 o opredelitvi 
pojmov za uporabo prepovedi privilegiranega dostopa iz člena 104a 
Pogodbe 

31993Y0710(01) Council Resolution of 30 June 1993 on flexible retirement arrangements 
31996L0034 DIREKTIVA SVETA 96/34/ES z dne 3. junija 1996 o okvirnem sporazumu o 

starševskem dopustu, sklenjenem med UNICE, CEEP in ETUC 
31996L0097 DIREKTIVA SVETA 96/97/ES z dne 20. decembra 1996 o spremembah 

Direktive 86/378/EGS o uresničevanju načela enakega obravnavanja 
moških in žensk v poklicnih sistemih socialne varnosti 

31998L0049 DIREKTIVA SVETA 98/49/ES z dne 29. junija 1998 o zaščiti pravic iz 
dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih in samozaposlenih oseb, 
ki se gibljejo v Skupnosti 

31998R1223 UREDBA SVETA (ES) št. 1223/98 z dne 4. junija 1998 o spremembi Uredbe 
(EGS) št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, 
samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti, 
ter Uredbe (EGS) št. 574/72 o določitvi postopka za izvajanje Uredbe (EGS) 
št. 1408/71 

31998R1606 UREDBA SVETA (ES) št. 1606/98 z dne 29. junija 1998 o spremembah 
Uredbe (EGS) št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za 
zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se 
gibljejo v Skupnosti, in Uredbe (EGS) št. 574/2 o določitvi postopka za 
izvajanje Uredbe (EGS) št. 1408/71 zaradi razširitve njune veljavnosti na 
posebne sisteme za javne uslužbence 

32000L0078 DIREKTIVA SVETA 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih 
enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu 

32001L0023 DIREKTIVA SVETA 2001/23/ES z dne 12. marca 2001 o približevanju 
zakonodaje držav članic v zvezi z ohranjanjem pravic delavcev v primeru 
prenosa podjetij, obratov ali delov podjetij ali obratov 

32003L0041 DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 3. junija 2003 
o dejavnostih in nadzoru institucij za poklicno pokojninsko zavarovanje 

32006L0054 Direktiva 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o 
uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in 
žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu (preoblikovano) 

32008L0094 Direktiva 2008/94/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998R1223:SL:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998R1606:SL:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:SL:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0023:SL:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0041:SL:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0054:SL:NOT�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0094:SL:NOT�
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2008 o varstvu delavcev v primeru plačilne nesposobnosti delodajalca 
(Kodificirana različica) 

41993Y1221(01) Declaration of principles of the Council of the European Union and the 
Ministers for Social Affairs, meeting within the Council of 6 December 1993 
to mark the end of the European Year of the elderly and of solidarity 
between generations (1993)  

 
 
Korak 1.2: Določitev informacijskih obveznosti – IO  
 
Informacijske obveznosti so obveznosti izpolnjevanja zahtev, ki jih zakonodaja nalaga 
posameznim subjektom (poslovni subjekti, državljani, javna uprava).  
 
Skupno je bilo identificiranih 48 informacijskih obveznosti (IO) od katerih jih 15 sodi v sklop 
državljani, 8 IO pripada sklopu poslovni subjekti,  največ 23 IO pripada sklopu izvajalci 
pokojninskih načrtov in 2 IO, ki pripadajo sklopu javni sektor. V sklopu državljani bi bilo IO še 
več, če ne bi uveljavljanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (pravice do 
pokojnine, pravice iz invalidskega zavarovanja, dodatne pravice in druge pravice) združili pod 
eno IO.  
 
Korak 1.3: Določitev administrativnih aktivnosti  
 
Za posamezno informacijsko obveznost je potrebno opraviti številne specifične administrativne 
aktivnosti. Primeri tipičnih administrativnih aktivnosti so seznanjanje z informacijsko 
obveznostjo, opredeljevanje do podatkov, ki jih zahteva informacijska obveznost, izračunavanje 
podatkov zaradi informacijske obveznosti itd. 
 
Skupno število administrativnih aktivnosti je 144, kar kaže na to, da ima vsaka informacijska 
obveznost v povprečju tri administrativne aktivnosti.  Na podlagi tega lahko sklepamo, da so 
posamezni uživalci pravic obremenjeni pri izpolnjevanju obveznosti. 
 
Tabela 1: Informacijske obveznosti in pripadajoče administrativne aktivnosti  
 

Informacijske obveznosti (IO) Administrativne aktivnosti (AA) 

DRŽAVLJANI 

AA 1.1. Zavarovanec izdela poročilo o 
izvajanju in poteku rehabilitacije 

AA 1.2. 
 Izvajalec izdela poročilo o izvajanju in 
poteku rehabilitacije 

AA 1.3. 
 Izvajalec zavodu poroča o poteku 
poklicne rehabilitacije 

IO - 1 

Zavarovanec in izvajalec poklicne 
rehabilitacije sta zavodu dolžna 
poročati o izvajanju in poteku 
rehabilitacije, najmanj vsakih 6 
mesecev  

AA 1.4.  Zavarovanec zavodu poroča o poteku 
poklicne rehabilitacije 
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AA 2.1. Izpolnitev obrazcev za invalidsko 
komisijo z novo medicinsko 
dokumentacijo 

IO - 2 
Zavarovanec mora na vsakih 5 let 
opraviti obvezni kontrolni pregled v 
zvezi z ugotavljanjem invalidnosti 

AA 2.2.  Kontrolni pregled pri zdravniku 

AA 3.1. 
 Pridobitev vloge 

AA 3.2.  Izpolnitev vloge 

AA 3.3. 
 Pridobitev potrdila o šolanju 

IO- 3 Otrok dokazuje šolanje vsako leto s 
potrdilom šole 

AA 3.4. 
 Predložitev potrdila o šolanju 

Izpolnitev prijave IO - 4 

Uživalec invalidske pokojnine in 
denarnega nadomestila iz 
invalidskega zavarovanja, ki se mu 
zdravstveno stanje izboljša in je 
zmožen za delo, se mora prijaviti na 
zavodu za zaposlovanje 

AA 4.1. 

 Predložitev prijave pri ZRSZ 

AA 5.1. 
Pridobitev zahteve 214-01/03 in priloge 
(obrazec za pisno privolitev za 
pridobivanje podatkov) za prvo 
pridobitev pravice do varstvenega 
dodatka  

AA 5.2. 
Izpolnitev obrazca  in priloge 

IO - 5 
Pravico do varstvenega dodatka 
pridobi uživalec pokojnine, če vloži 
vlogo 

AA 5.3. Osebna predložitev 

AA 6.1 Pridobitev obrazca 21160/03 in prilog 
za nadaljnje uživanje varstvenega 
dodatka  

AA 6.2 Izpolnitev obrazca 

IO - 6 

Uživalec varstvenega dodatka mora 
zavodu v vsakem drugem 
koledarskem letu predložiti dokazila o 
dohodkih o premoženju, ki vplivajo na 
pravico do tega dodatka 

AA 6.3 Osebna predložitev 
AA 7.1 Seznanitev z IO 
AA 7.2 Pridobitev vloge IZ-2 

AA 7.3 Izpolnitev predloga za uvedbo 
postopka 

IO - 7 
Zavarovanec mora za pridobitev 
pravice do dodatka za pomoč in 
postrežbo vložiti vlogo 

AA 7.4 
Osebna predložitev vloge 

AA 8.1 
 Pridobitev obrazca OBR. IZ-3 

AA 8.2  Zavarovanec zaprosi pri svojem 
osebnem zdravniku za izpolnitev 
predloga za uvedbo postopka   

IO - 8 Zavarovanec mora vložiti zahtevo za 
invalidnost 

AA 8.3 
Osebna predložitev zahteve  

IO - 9 
Uživalec pravice mora zavodu 
naznaniti (prijava) vsako dejanje 
(spremembo), ki vpliva na obseg 
izplačevanja v roku 8 dni 

AA 9.1 
Predložitev ustreznih potrdil - dokazil 
zavodu 

AA 10.1 Pridobitev potrdila, da živi v tujini 
IO - 10 

Uživalec mora zavodu v vsakem 
koledarskem letu posredovati uradno 
potrdilo o živetju (če živi v tujini) AA 10.2 

Posredovanje potrdila zavodu 
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AA 11.1 Prevod diplome 
AA 11.2 Nostrifikacija diplome IO - 11 

Pri ugotavljanju pravic za pridobitev 
pokojnine mora biti diploma iz tujih 
univerz nostrificirana AA 11.3 Predložitev diplome 

AA 12.1 Pridobitev vloge za pridobitev pravice 
do starostne pokojnine - ZPIZ 212-01/4 

AA 12.1a Izpolnitev vloge in nabor ustreznih 
dokumentov 

AA 12.1b 
Osebna vložitev vloge in prilog 

AA 12.2 

Pridobitev vloge IZ-1 in prilog DD-1za 
pridobitev pravice do invalidske 
pokojnine oz. pravice do poklicne 
rehabilitacije (Delovna dokumentacija), 
DD-1/A (Delovna anamneza / 
delodajalec), DD-1/B (Delovna 
anamneza / zavarovanec), DD-1/C 
(Delovna anamneza / Zavod za 
zaposlovanje) 

AA 12.2a Izpolnitev vloge in obrazca DD-1/C - 
pridobitev ostalih izpolnjenih obrazcev 

AA 12.2b 
Osebna vložitev vloge in prilog 

AA 12.3 Pridobitev vloge - ZPIZ 212-04/4 za 
pridobitev pravice do družinske oz. 
vdovske pokojnine po upokojencu 

AA 12.3a Izpolnitev vloge in nabor ustreznih 
dokumentov 

AA 12.3b 
Osebna vložitev vloge in prilog 

AA 12.4 Pridobitev vloge ZPIZ-212-03/4 za 
pridobitev pravice do družinske oz. 
vdovske pokojnine po zavarovancu 

AA 12.4a Izpolnitev vloge in nabor ustreznih 
dokumentov 

AA 12.4b 
Osebna vložitev vloge in prilog 

AA 12.5 Pridobitev vloge ZPIZ - 02/05 za 
pridobitev pravice do državne 
pokojnine 

AA 12.5a 
Izpolnitev vloge in nabor ustreznih 
dokumentov 

AA 12.5b 
Osebna vložitev vloge in prilog 

AA 12.6 Pridobitev vlog in prilog za 
uveljavljanje pravic iz invalidskega 
zavarovanja 

IO - 12 
Zavarovanec s pisno vlogo vloži 
zahtevo za začetek postopka za 
uveljavljanje pravic iz obveznega in 
invalidskega zavarovanja 

AA 12.6a Izpolnitev obrazcev in nabor ustrezne 
dokumentacije 
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AA 12.6b 
Osebna vložitev vloge  

AA 12.7 Pridobitev zahtevka in dokazil za 
uveljavljanje pravic iz pokojninske 
dobe 

AA 12.7a Izpolnitev zahtevka in nabor ustrezne 
dokumentacije 

AA 12.7b 
Osebna vložitev vloge 

AA 13.1 Kreiranje zahteve za izplačilo odkupne 
vrednosti enote premoženja IO - 13 

Član vzajemnega sklada mora pisno 
na posebnem obrazcu vložiti zahtevo, 
da se mu izplača odkupna vrednost 
enote premoženja AA 13.2 Predložitev zahteve 

AA 14.1 Izpolnitev obrazca o izstopu iz 
prostovoljnega dodatnega zavarovanja 

IO - 14 
Če zavarovanec želi, da mu 
prostovoljno dodatno zavarovanje 
preneha, mora napisati pisno izjavo o 
izstopu  AA 14.2 Posredovanje vloge 

AA 15.1 
Kreiranje zahteve za prenos sredstev 

AA 15.2 Pridobitev soglasja 
IO - 15 

Zavarovanec mora za prenos sredstev 
podati pisno zahtevo in priložiti 
soglasje izvajalca pok. načrta 

AA 15.3 Posredovanje zahteve in soglasja 
POSLOVNI SUBJEKTI 

IO - 16 
Delodajalec je dolžan v osmih dneh 
prijaviti zavodu zaposlitev ali 
prekinitev zaposlitve 

AA 16.1 Delodajalec, če gre za zaposlitev na 
ZZZS vloži prijavo v zavarovanje (M-1) 
in (M-2) 

AA 17.1 
Pridobitev obrazca (PN-D4) 

AA 17.2 
Izpolnitev obrazca 

IO - 17 

Delodajalec, ki financira pokojninski 
načrt kolek. zavarovanja mora ob 
prijavi za vpis v reg. pok. načrta 
izpolniti obrazec in predložiti 
dokumente  

AA 17.3 

Posredovanje obrazca  (obrazcu se 
priloži:  pogodbo o oblikovanju 
pokojninskega načrta med 
delodajalcem in zaposlenimi – 
pogodbo med delodajalcem in 
izvajalcem pokojninskega načrta o 
pristopu k pokojninskemu načrtu) 

IO - 18 
Zavezanci so dolžni enkrat letno ZPIZ 
posredovati potrdilo o obračunanih in 
vplačanih prispevkih 

AA 18.1 Zavezanci morajo v vsakem 
koledarske letu posredovati potrdilo o 
obračunanih in plačanih prispevkih (M-
4/M-8) 

AA 19.1 
Kopiranje potrdila IO - 19 

Delodajalec je dolžan posredovati 
kopijo potrdila o obračunanih in 
vplačanih prispevkih tudi 
zavarovancem za katere plačuje 
prispevek delodajalca AA 19.2 

Posredovanje kopije potrdila  

AA 20.1 Kreiranje obvestila o vsaki novi 
zaposlitvi IO - 20 

Delodajalec je dolžan obveščati sklad 
o vsaki novi zaposlitvi in prerazdelitvi 
delavcev za katero je dolžan skleniti 
obvezno dod. pok. zav. AA 20.2 

Posredovanje obvestila skladu 

IO - 21 Delodajalec mora za pridobitev 
sredstev zavoda za prilagoditev AA 21.1 Pridobitev vloge 
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AA 21.2 Kreiranje vloge za pridobitev sredstev 
zavoda za prilagoditev prostorov in 
delovnih sredstev + Predložitev treh 
predračunov različnih izvajalcev 

prostorov in delovnih sredstev vložiti 
pisno vlogo 

AA 21.3 
Predložitev vloge zavodu 

AA 22.1 Pridobitev vloge 

AA 22.2 

1. Delodajalec mora vložiti k vlogi: 
program usposabljanja z navedbo 
ciljev, vsebine, nosilcev, trajanja in 
namena programa; stroškovnik 
izvedbe programa; pogodbo o 
zaposlitvi za delovnega invalida za 
nedoločen oz. določen delovni čas; 
plus končno poročilo 

IO - 22 

Delodajalec mora vložiti pisno vlogo 
za uveljavljanje sodelovanja zavoda 
pri zagotavljanju sredstev za kritje 
stroškov programa usposabljanja v 
trajanju do 12 mesecev 

AA 22.3 Posredovanje vloge 
AA 23.1 Pridobitev vloge 

AA 23.2 

Izpolniti vlogo in predložiti: izjavo 
delodajalca o nameravani redni 
odpovedi pogodbe o zaposlitvi 
invalidu, veljavno pogodbo o zaposlitvi, 
podpisano obvestilo zavarovanca, da 
je seznanjen z redno odpovedjo, 
dokazilo o ugotovljeni invalidnosti, 
dokumentacijo, ki obsega podatke o 
zahtevah za zaposlitev pri delodajalcu, 
dokazilo o spremembah 
organiziranega delovnega procesa, 
program razreševanja presežnih 
delavcev, dokazilo oz. obrazložitev 
poslovnega razloga za odpoved 
pogodbe 

IO - 23 Delodajalec poda na ZPIZ predlog za 
odpoved pogodbe o zaposlitvi invalida 

AA 23.3 
Posredovanje vloge 

IZVAJALCI POKOJNINSKEGA NAČRTA 

AA 24.1 Seznanitev z IO 
AA 24.2 Kreiranje izjave o naložbeni politiki IO - 24 

Izvajalec pokojninskega načrta mora 
sprejeti izjavo o naložbeni politiki in jo 
posredovati nadzornemu svetu  AA 24.3 Posredovanje izjave o naložbeni 

politiki nadzornemu svetu 

AA 25.1 
Priprava dokumentacije - Izdelava in 
izdaja: – potrdilo o številu enot 
premoženja, vpisanih na posameznih 
osebnih računih individualnega in 
kolektivnega zavarovanja člana in 
letna izdelava povzetka poslovnega 
poročila IPN članom oz. zavarovancem 

AA 25.2 Printanje 

IO - 25 

Izvajalec pokojninskega načrta mora 
članu oz. zavarovancu enkrat letno 
izdati: potrdilo o številu enot 
premoženja, obračun vplačanih premij 
kolektivnega zavarovanja, informacije 
o ciljni višini pričakovane dodatne 
starostne pokojnine, obvestilo o vseh 
spremembah pokojninskega načrta v 
preteklem letu in izdelati povzetek 
letnega poslovnega poročila 

AA 25.3 Posredovanje dokumentov članu oz. 
zavarovancu 

AA 26.1 Izvajalec pok. načrta mora enkrat letno 
izdati revidirano letno poročilo 
delodajalcu, ki financira pokojninski 
načrt kolektivnega zavarovanja 

IO - 26 
Izvajalec pokojninskega načrta mora 
enkrat letno izdati:  revidirano letno 
poročilo delodajalcu 

AA 26.2 
Posredovanje  dokumentov 
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AA 27.1 Kreiranje obvestila o prenehanju 
zavarovanja in posredovanje obvestila 
članu  ali zavarovancu IO - 27 

Izvajalec pokojninskega načrta mora 
ob rednem prenehanju zavarovanja 
članu posredovati informacijo o 
pravicah iz naslova zavarovanja 

AA 27.2 Posredovanje obvestila članu oz. 
zavarovancu 

AA 28.1 Priprava pogodbe 
IO - 28 

Delodajalec sklene z izvajalcem 
pokojninskega načrta pogodbo o 
oblikovanju pok. načrta kolektivnega 
zavarovanja AA 28.2 

Potrditev sklepa v notarskem zapisniku 

AA 29.1 Vložitev vloge za opravljanje 
dejavnosti v tujini 

AA 29.2 
Predložitev vloge ministru 

IO - 29 
Izvajalec pokojninskega načrta mora 
predhodno pridobiti dovoljenje za 
opravljanje dejavnosti v tujini pri 
ministru za delo 

AA 29.3 
Vpis v posebno evidenco pri MDDSZ 

AA 30.1 Izdelava pogodbe 
AA 30.2 Podpis pogodbe IO - 30 

Upravljavec pokojninskega sklada 
mora s KDD skleniti pogodbo na 
podlagi katere postane član KDD AA 30.3 

Odprtje in vodenje računa pri KDD 

AA 31.1 
Izdelava pogodbe 

IO -31 

Upravljavec pokojninskega sklada za 
vsak pokojninski sklad pri banki odpre 
poseben denarni račun pokojninskega 
sklada, preko katerega sprejema 
vplačila in opravlja izplačila AA 31.2 

Odprtje in vodenje računa pri banki 
AA 32.1 Kreiranje zahteve 

AA 32.2 
Predložitev in pridobitev listin s 
katerimi dokazuje ustanovitelj, da 
izpolnjuje pogoje za izdajo dovoljenja 
za oblikovanje vzajemnega 
pokojninskega sklada 

IO - 32 

Za oblikovanje vzajemnega 
pokojninskega sklada mora 
ustanovitelj pridobiti dovoljenje 
agencije za trg vrednostih papirjev in 
priložiti izpisek iz sodnega registra, 
dovoljenje pristojnega organa za 
opravljanje poslov, računovodske 
izkaze, pokojninski načrt… 

AA 32.3 Posredovanje zahteve 

IO - 33 
Upravljavec vzajemnega 
pokojninskega sklada mora voditi 
register članov in njihovih osebnih 
računov 

AA 33.1 
Vzpostavitev in vodenje osebnih 
računov in vrednost enot premoženja 

AA 34.1 
Kreiranje obvestila 

IO - 34 

Upravljavec odprtega vzajemnega 
sklada mora o pogodbi o prenosu 
upravljanja vzajemnega 
pokojninskega sklada pisno obvestiti 
vse zavarovance prostovoljnega 
dodatnega zavarovanja, člane sklada AA 34.2 

Posredovanje obvestila zavarovancem 

AA 35.1 

Kreiranje izjave za soglasje IO - 35 

Za prenos upravljanja vzajemnega 
pokojninskega sklada( iz prejšnjega 
člena, 328.) mora upravljavec 
vzajemnega pokojninskega sklada 
pridobiti soglasje ATVP AA 35.2 

Posredovanje prošnje ATVP 
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AA 36.1 

Kreiranje opomina IO - 36 

Pred odpovedjo prostovoljnega 
dodatnega zavarovanja iz razlogov če 
zavarovanec prostovoljnega 
dodatnega zavarovanja ni plačal 
premije prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja 12 zaporednih mesecev 
oziroma daljše časovno obdobje 
določeno s pokojninskim načrtom, 
razen v primeru mirovanja pravic 
(navedenih v prvi alineji prejšnjega 
odstavka) mora izvajalec 
pokojninskega načrta posredovati 
zavarovancu prostovoljnega 
dodatnega zavarovanja pisni opomin 

AA 36.2 

Posredovanje opomina 

AA 37.1 
Izdelava izračuna odkupne vrednosti  

IO - 37 

Izvajalec pokojninskega načrta mora v 
roku 30 dni o dneva izrednega 
prenehanja zavarovanja obvestiti 
pristojni davčni organ in predložiti 
izračun odkupne vrednosti AA 37.2 Posredovanje obvestila pristojnemu 

davčnemu organu 

AA 38.1 Izpolnitev prijave za vpis 
pokojninskega načrta v register IO - 38 Prijavo za vpis v register vloži 

izvajalec pokojninskega načrta  

AA 38.2 Izvajalec pok. načrta vloži prijavo za 
vpis pok. načrta v register 

AA 39.1 Enkrat letno mora upravljavec sestaviti 
letno poročilo vzajemnega 
pokojninskega sklada 

IO - 39 Upravljavec vzajemnega pok. sklada 
mora sestaviti letno poročilo 

AA 39.2 Posredovanje ATVP 
AA 40.1 Izdelava BS 
AA 40.2 Izdelava PI  
AA 40.3 Izdelava izkaza premoženja 

IO - 40 
Upravljavec vzajemnega 
pokojninskega sklada mora mesečno 
sestaviti BS, PI, IP 

AA 40.4 Posredovanje ATVP 

IO - 41 
Upravljavec vzajemnega 
pokojninskega sklada mora letno 
sestavljati izkaz finančnega izida in 
dodatek k računovodskim izkazom 

AA 41.1 

Sestava izkaza finan. izida in dodatka 
k računovodskim izkazom 

AA 42.1 Pridobitev obrazca- poročanje o 
vrednosti enote premoženja 

AA 42.1a  Pridobitev obrazca - Poročanje o 
vrednosti sredstev 

AA 42.1b Pridobitev obrazca - Poročanje o 
sestavi  sredstev 

AA 42.2c Pridobitev obrazca - Poročanje o 
poslovnem izidu 

AA 42.2 Izpolnitev obrazcev  
AA 42.2a Izpolnitev obrazcev  
AA 42.2b Izpolnitev obrazcev  

IO - 42 Poročila je upravljavec dolžan pošiljati 
agenciji za trg vrednostnih papirjev 

AA 42.2c Izpolnitev obrazcev  
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AA 42.3 
Posredovanje obrazcev ATVP 

AA 42.3a 
Posredovanje obrazcev ATVP 

AA 42.3b 
Posredovanje obrazcev ATVP 

AA 42.3c 
Posredovanje obrazcev ATVP 

AA 43.1 Pridobitev obrazcev (PN-U1, PN-I2 in 
PN-U3) 

AA 43.2 Izpolnitev obrazcev 

IO - 43 

Izvajalec pokojninskega načrta prijavo 
za vpis, spremembe in dopolnitve 
pokojninskega načrta opravi na 
predpisanem obrazcu in posreduje 
DURS AA 43.3 

Posredovanje obrazcev  (obrazcu se 
predloži:                                                  
– pokojninski načrt;  
– odločbo Ministrstva za delo, družino 
in socialne zadeve o odobritvi 
pokojninskega načrta;  
– pogodbo o odprtju posebnega 
denarnega računa vzajemnega 
pokojninskega sklada oziroma 
posebnega denarnega računa kritnega 
sklada, sklenjeno z organizacijo, ki 
opravlja plačilni promet;  
– izpisek vpisa izvajalca oziroma 
ustanovitelja in upravljavca 
pokojninskega načrta v sodni register. 
) 

AA 44.1 
Izdelava revidiranega letnega poročila IO - 44 

Upravljavec vzajemnega 
pokojninskega sklada mora predložiti 
revidirano letno poročilo za preteklo 
leto  ATVP  AA 44.2 

Posredovanje poročila AVTP 

AA 45.1 Izdelava povzetka revidiranega letnega 
poročila  IO - 45 

Upravljavec vzajemnega 
pokojninskega sklada mora povzetek 
revidiranega letnega  poročila za 
preteklo poslovno leto posredovati 
vsakemu članu vzajemnega pok. 
sklada AA 45.2 Posredovanje članom vzajemnega 

pok. Sklada  

IO - 46 
Sklad obrtnikov mora voditi poslovne 
knjige in letna poslovna poročila, 
zagotavljati javnost podatkov iz letnih 
poročil 

AA 46.1 
Sklad obrtnikov vodi poslovne knjige in 
letna poslovna poročila 

JAVNI SEKTOR 

AA 47.1 Kreiranje obvestila 
IO - 47 

Matični urad mora zavodu v osmih 
dneh posredovati obvestilo o smrti 
zavarovanca AA 47.2 

Posredovanje obvestila 
IO - 48 Zavod pripravi letno poročilo o AA 48.1 Pridobivanje podatkov 
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AA 48.2 

Izdelava poročila (Navedeni: 
specificirani prihodki iz prispevkov 
zavarovancev in delodajalcev, ki jih je 
zavod prejel v prejšnjem koledarskem 
letu,  navedeni tudi drugi prihodki 
zavoda,  specificirani tudi odhodki, ki 
jih je zavod v prejšnjem koledarskem 
letu izplačal ) 

AA 48.3 
Izdelava bilance stanja 

poslovanju v prejšnjem koledarskem 
letu in ga predloži v obravnavo v 
Državni zbor RS 

AA 48.4 Posredovanje poročila 
 
 
Korak 1.3 a: Možnost uporabe elektronske poti  
 
Delno. Informacijska obveznost (IO-16) omogoča izvedbo le te preko enotne vstopne točke za 
gospodarske subjekte in samostojne podjetnika e-VEM. Informacijska obveznost (IO-18) se od 
01.01.2009 opravi z elektronskim posredovanjem obrazca M-4, kar velja za vse dajalce 
podatkov. Informacijski obveznosti (IO-40 in IO-41) upravljavci VPS v celoti izvedejo  preko 
elektronske poti. V uvodnem delu oziroma pojasnilih je pri vsakem sklopu navedeno, kje se 
določene obrazce, ki so potrebni za izpolnitev informacijske obveznosti lahko pridobi. 
 
 
Korak 1.4: Populacija in njena segmentacija 
 
Izračun populacije temelji na podlagi zbranih podatkov različnih pristojnih organov (Zavod za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ), Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
(ZZZS), Davčna uprava Republike Slovenije (DURS), Agencija za trg vrednostnih papirjev 
(ATVP), Agencija za zavarovalni nadzor (AZN), Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
(MDDSZ), Sklad Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, Agencija 
Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (AJPES), Vzajemni pokojninski skladi 
(Abanka Vipa d.d., Banka Koper d.d., Kapitalska družba, d.d., Probanka, d.d., Generali 
Zavarovalnica), Pokojninske družbe (Pokojninska družba A, Skupna pokojninska družba d.d., 
Moja naložba, pokojninska družba, d.d.), Zavarovalnice (Prva osebna zavarovalnica d.d., 
Zavarovalnica Triglav, d.d., Adriatic Slovenica, zavarovalna družba, d.d.), Centralna klirinško 
depotna družba d.d., notar. Največ oziroma večina podatkov je zbranih za leto 2007, nekatere 
IO pa so opredeljeni s podatki iz leta 2008 in 2009. 
Pri segmentaciji smo upoštevali razlike pri informacijskih obveznostih (IO), ki nastanejo zaradi 
obveznosti, ki jih zakon nalaga različnim subjektom. Tako smo pri analizi populacije 
segmentirali subjekte v štiri sklope in sicer na: državljane, poslovne subjekte, izvajalce 
pokojninskih načrtov in javni sektor. Najbolj obsežen je sklop izvajalci pokojninskih načrtov, kar 
pomeni, da je bilo iz tega segmenta identificiranih največ IO iz ZPIZ (Ur.l. RS, št. 109/2006). 
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Tabela 2: Določitev populacije 
 

Opis Število 
Število posredovanih poročil ZPIZ, ki jih posredujejo zavarovanci in izvajalci poklicne 
rehabilitacije 850 

Povprečno število uživalcev delne invalidske pokojnine in uživalcev nadomestila za 
invalidnost 13.770 

Število obdelanih potrdil o šolanju 12.527 
Število uživalcev pokojnine, ki se jim je zdravstveno stanje izboljšalo in so se prijavili 
na ZRSZ kot iskalci zaposlitve 1 

Število zahtevkov za prvo priznanje pravice do varstvenega dodatka 7.400 
Število zahtevkov za nadaljnje priznanje pravice do varstvenega dodatka 47.537 
Število uživalcev dodatka za pomoč in postrežbo 11.402 
Število vloženih zahtevkov za priznanje pravice do telesne okvare 8.421 
Število naznanjenih sprememb, ki so vplivale na obseg izplačevanja v skladu z 185. 
členom ZPIZ 44.852 

Število prijav in odjav iz zavarovanja (M-1 in M-2) 551.834 
Število nakazanih pokojnin uživalcem s stalnim prebivališčem v drugi državi 46.264 
Število vlog za priznavanje visokošolski listih (l.08) 756 
Število zavezancev za posredovanje obrazcev M-4 72.379 
Povprečno število zavarovancev (aktivno prebivalstvo) (l.07) 933.119 
Število vloženih zahtevkov za pridobitev pravice do starostne pokojnine 24.006 
Število vloženih zahtevkov za pridobitev pravice do invalidske pokojnine 3.467 
Število vloženih zahtevkov za pridobitev pravice do vdovske pokojnine 19.104 
Število vloženih zahtevkov za pridobitev pravice do družinske pokojnine 6.228 
Število vloženih zahtevkov za pridobitev pravice do državne pokojnine 1.369 
Število vloženih zahtevkov za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja 29.671 
Število vloženih zahtevkov za uveljavljanje pravic iz pokojninske dobe 5.706 
Število prijavljenih novih zaposlitev in prerazporeditev delavcev na delovno mesto za 
katerega je delodajalec dolžan skleniti obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje 
(l.08) 

2.117 

Število pokojninskih načrtov v SLO 31 
Število članov oziroma zavarovancev, vključenih v enega izmed pokojninskih načrtov 497.946 
Število delodajalcev vključenih v register pokojninskih načrtov, ki financirajo 
pokojninske načrte kolektivnega zavarovanja 5.481 

Število delodajalcev, ki financirajo pokojninski načrt kolektivnega zavarovanja 288 
Število upravljavcev vzajemnega pokojninskega sklada 5 
Število ustanoviteljev vzajemnega pokojninskega sklada 6 
Število izvajalcev z odobrenim pokojninskim načrtom 11 
Število zahtevkov za izplačilo odkupne vrednosti enote premoženja (podatkov ni 
posredovala Probanka d.d.) 3.038 
Število zahtevkov za prenehanje prostovoljnega dodatnega zavarovanja (podatkov niso 
posredovali Banka Koper d.d., Probanka d.d., Pokojninska družba A, Moja naložba, pokojninska družba 
d.d.) 

4.141 

Število izrednih prenehanj zavarovanja, ki jih izvajalec pok. načrta sporoči davčnemu 
uradu in predloži izračun odkupne vrednosti 1.295 

Število skladov obrtnikov 1 
Število zahtevkov za prenos sredstev 2.957 
Število članov vzajemnih pokojninskih skladov 239.433 
Število prilagoditev, ki jih je financiral zavod v skladu z 7. členom Sklepa o kriterijih, 
merilih in postopku za določanje višine sredstev za prilagoditev prostorov in delovnih 
sredstev za usposabljanje za delovne invalide 

18 

Število vloženih vlog na podlagi 15. člena Sklepa ZPIZ 71 
Število predlogov za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi 839 
Število sprememb in dopolnitev pokojninskega načrta, ki so jih opravili izvajalci 
pokojninskega načrta 10 

Število ustavitev pokojnin zaradi smrti uživalca 19.010 
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ZPIZ 1 
Število odpovedi dodatnega prostovoljnega zavarovanja 206 
 
Korak 1.5: Določitev frekvence administrativnih aktivnosti 
 
Za izračun administrativnih stroškov in bremen smo opredelili frekvenco za vsako posamezno 
administrativno aktivnost. Frekvence se razlikujejo od informacijske obveznosti do  
informacijske obveznosti.  Frekvenca 1 se uporabi ob nastanku dogodka, ob enkratnem 
dogodku in ob spremembah posamezne aktivnosti. 
 
Tabela 2: Opredelitev IO in AA za populacijo in frekvenco 
 

IO AA Populacija Število populacije Frekvenca 

DRŽAVLJANI 

AA 1.1. Število posredovanih poročil ZPIZu, ki 
so jih posredovali zavarovanci 425 2 

AA 1.2. 
Število posredovanih poročil ZPIZu, ki 
so jih posredovali izvajalci poklicne 
rehabilitacije 425 2 

AA 1.3.  Izvajalec zavodu poroča o poteku 
poklicne rehabilitacije 425 2 

IO - 1 

AA 1.4.  Zavarovanec zavodu poroča o poteku 
poklicne rehabilitacije 425 2 

AA 2.1. 
Povprečno število uživalcev delne 
invalidske pokojnine in uživalcev 
nadomestila za invalidnost 13.770 0,2 IO - 2 

AA 2.2. 
Povprečno število uživalcev delne 
invalidske pokojnine in uživalcev 
nadomestila za invalidnost 13.770 0,2 

AA 3.1. 
Število obdelanih potrdil o šolanju 12.527 1 

AA 3.2. 
Število obdelanih potrdil o šolanju 12.527 1 

AA 3.3. 
Število obdelanih potrdil o šolanju 12.527 1 

IO- 3 

AA 3.4. 
Število obdelanih potrdil o šolanju 12.527 1 

Število uživalcev pokojnine, ki se jim je 
zdravstveno stanje izboljšalo in so se 
prijavili na ZRSZ, kot iskalec 
zaposlitve 1 0,2 IO - 4 AA 4.1. 
Število uživalcev pokojnine, ki se jim je 
zdravstveno stanje izboljšalo in so se 
prijavili na ZRSZ, kot iskalec 
zaposlitve 1 0,2 

AA 5.1. Število zahtevkov za prvo priznanje 
pravice do varstvenega dodatka 
(l.2007) 7.400 1 

IO - 5 

AA 5.2. 
Število zahtevkov za prvo priznanje 
pravice do varstvenega dodatka 
(l.2007) 7.400 1 
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AA 5.3. 
Število zahtevkov za prvo priznanje 
pravice do varstvenega dodatka 
(l.2007) 7.400 1 

AA 6.1 
Število zahtevkov za nadaljnje 
priznanje pravice do varstvenega 
dodatka (l.2007) 47.537 0,5 

AA 6.2 
Število zahtevkov za nadaljnje 
priznanje pravice do varstvenega 
dodatka (l.2007) 47.537 0,5 

IO - 6 

AA 6.3 
Število zahtevkov za nadaljnje 
priznanje pravice do varstvenega 
dodatka (l.2007) 47.537 0,5 

AA 7.1 Število uživalcev dodatka za pomoč in 
postrežbo (l 2007) 11.402 1 

AA 7.2 Število uživalcev dodatka za pomoč in 
postrežbo (l 2007) 11.402 1 

AA 7.3 Število uživalcev dodatka za pomoč in 
postrežbo (l 2007) 11.405 1 

IO - 7 

AA 7.4 Število uživalcev dodatka za pomoč in 
postrežbo (l 2007) 11.402 1 

AA 8.1 Število vloženih zahtevkov za 
priznanje pravice do telesne okvare 8.421 1 

AA 8.2 Število vloženih zahtevkov za 
priznanje pravice do telesne okvare 8.421 1 

IO - 8 

AA 8.3 Število vloženih zahtevkov za 
priznanje pravice do telesne okvare 8.421 1 

IO - 9 AA 9.1 Število naznanjenih sprememb, ki so 
vplivale na obseg izplačevanja v 
skladu z 185. členom ZPIZ 44.852 1 

AA 10.1 Število nakazanih pokojnin uživalcem 
s stalnim prebivališčem v drugi državi 46.264 1 IO - 10 

AA 10.2 Število nakazanih pokojnin uživalcem 
s stalnim prebivališčem v drugi državi 46.264 1 

AA 11.1 Število vlog za priznavanje 
visokošolskih listin (l. 2008) 756 1 

AA 11.2 Število vlog za priznavanje 
visokošolskih listin (l. 2008) 756 1 

IO - 11 

AA 11.3 Število vlog za priznavanje 
visokošolskih listin (l. 2008) 756 1 

AA 12.1 
Število vloženih zahtevkov za 
pridobitev pravice do starostne 
pokojnine 24.006 1 

AA 12.1a Število vloženih zahtevkov za 
pridobitev pravice do starostne 
pokojnine 24.006 1 

IO - 12 

AA 12.1b Število vloženih zahtevkov za 
pridobitev pravice do Starostne 
pokojnine 24.006 1 
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AA 12.2 Število vloženih zahtevkov za 
pridobitev pravice do invalidske 
pokojnine 3.467 1 

AA 12.2a Število vloženih zahtevkov za 
pridobitev pravice do invalidske 
pokojnine 3.467 1 

AA 12.2b Število vloženih zahtevkov za 
pridobitev pravice do invalidske 
pokojnine 3.467 1 

AA 12.3 Število vloženih zahtevkov za 
pridobitev pravice do vdovske 
pokojnine 19.104 1 

AA 12.3a Število vloženih zahtevkov za 
pridobitev pravice do vdovske 
pokojnine 19.104 1 

AA 12.3b Število vloženih zahtevkov za 
pridobitev pravice do vdovske 
pokojnine 19.104 1 

AA 12.4 Število vloženih zahtevkov za 
pridobitev pravice do družinske 
pokojnine 6.228 1 

AA 12.4a Število vloženih zahtevkov za 
pridobitev pravice do družinske 
pokojnine 6.228 1 

AA 12.4b Število vloženih zahtevkov za 
pridobitev pravice do družinske 
pokojnine 6.228 1 

AA 12.5 Število vloženih zahtevkov za 
pridobitev pravice do državne 
pokojnine 1.369 1 

AA 12.5a Število vloženih zahtevkov za 
pridobitev pravice do državne 
pokojnine 1.369 1 

AA 12.5b Število vloženih zahtevkov za 
pridobitev pravice do državne 
pokojnine 1.396 1 

AA 12.6 Število vloženih zahtevkov za 
uveljavljanje pravic iz invalidskega 
zavarovanja 29.671 1 

AA 12.6a Število vloženih zahtevkov za 
uveljavljanje pravic iz invalidskega 
zavarovanja 29.671 1 

AA 12.6b 
Število vloženih zahtevkov za 
uveljavljanje pravic iz pokojninske 
dobe 29.671 1 
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AA 12.7 Število vloženih zahtevkov za 
uveljavljanje pravic iz pokojninske 
dobe 5.706 1 

AA 12.7a Število vloženih zahtevkov za 
uveljavljanje pravic iz pokojninske 
dobe 5.706 1 

AA 12.7b 
Število vloženih zahtevkov za 
uveljavljanje pravic iz pokojninske 
dobe 5.706 1 

AA 13.1 Število zahtevkov za izplačilo odkupne 
vrednosti enote premoženja 3.0382 1 IO - 13 

AA 13.2 Število zahtevkov za izplačilo odkupne 
vrednosti enote premoženja 3.038 1 

AA 14.1 Število zahtevkov za prenehanje 
prostovoljnega dodatnega zavarovanja 4.1413 1 IO - 14 

AA 14.2 
Posredovanje vloge 4.141 1 

AA 15.1 Število vloženih zahtev za prenos 
sredstev  2.9574 1 

AA 15.2 
Pridobitev soglasja 2.957 1 

IO - 15 

AA 15.3 
Posredovanje zahteve in soglasja 2.957 1 

POSLOVNI SUBJEKTI 

IO - 16 AA 16.1 Število prijav in odjav iz zavarovanja 
(M-1 in M-2) 551.834 1 

AA 17.1 
Število delodajalcev, ki financirajo 
pokojninski načrt kolektivnega 
zavarovanja 288 1 

AA 17.2 
Število delodajalcev, ki financirajo 
pokojninski načrt kolektivnega 
zavarovanja 288 1 

IO - 17 

AA 17.3 Število delodajalcev, ki financirajo 
pokojninski načrt kolektivnega 
zavarovanja 288 1 

IO - 18 AA 18.1 Število zavezancev za posredovanje 
obrazcev M-4 72.379 1 

AA 19.1 
Povprečno število zavarovancev  933.119 1 

IO - 19 
AA 19.2 

Povprečno število zavarovancev  933.119 1 

AA 20.1 Kreiranje obvestila o vsaki novi 
zaposlitvi 2117 1 

IO - 20 
AA 20.2 

Posredovanje obvestila skladu 2117 1 

                                                 
2 Podatkov ni posredovala Probanka d.d. 
3 Podatkov niso posredovali: Probanka d.d., Pokojninska družba A, Moja naložba, pokojninska družba d.d. 
4 Podatkov ni posredovala Probanka d.d. 
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AA 21.1 
Število prilagoditev, ki jih je financiral 
zavod v skladu z 7. členom Sklepa o 
kriterijih, merilih in postopku za 
določanje višine sredstev za 
prilagoditev prostorov in delovnih 
sredstev za usposabljanje za delovne 
invalide 18 1 

AA 21.2 

Število prilagoditev, ki jih je financiral 
zavod v skladu z 7. členom Sklepa o 
kriterijih, merilih in postopku za 
določanje višine sredstev za 
prilagoditev prostorov in delovnih 
sredstev za usposabljanje za delovne 
invalide 18 1 

IO - 21 

AA 21.3 

Število prilagoditev, ki jih je financiral 
zavod v skladu z 7. členom Sklepa o 
kriterijih, merilih in postopku za 
določanje višine sredstev za 
prilagoditev prostorov in delovnih 
sredstev za usposabljanje za delovne 
invalide 18 1 

AA 22.1 Število vloženih vlog na podlagi 15. 
člena Sklepa ZPIZ 71 1 

AA 22.2 Število vloženih vlog na podlagi 15. 
člena Sklepa ZPIZ 71 1 

IO - 22 

AA 22.3 Število vloženih vlog na podlagi 15. 
člena Sklepa ZPIZ 71 1 

AA 23.1 
Število predlogov za ugotovitev 
podlage za odpoved pogodbe o 
zaposlitvi 839 1 

AA 23.2 Število predlogov za ugotovitev 
podlage za odpoved pogodbe o 
zaposlitvi 839 1 

IO - 23 

AA 23.3 Število predlogov za ugotovitev 
podlage za odpoved pogodbe o 
zaposlitvi 839 1 

IZVAJALCI POKOJNINSKEGA NAČRTA 

AA 24.1 Število pokojninskih načrtov 
31 0,33 

AA 24.2 Število pokojninskih načrtov 
31 0,33 

IO - 24 

AA 24.3 Število pokojninskih načrtov 
31 0,33 

AA 25.1 
Število članov oziroma zavarovancev, 
vključenih v enega izmed pokojninskih 
načrtov 11 1 

AA 25.2 
Število članov oziroma zavarovancev, 
vključenih v enega izmed pokojninskih 
načrtov 497.946 1 

IO - 25 

AA 25.3 
Število članov oziroma zavarovancev, 
vključenih v enega izmed pokojninskih 
načrtov 497.946 1 
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AA 26.1 Število izvajalcev z odobrenim 
pokojninskim načrtom 11 1 

IO - 26 
AA 26.2 

Število delodajalcev vključenih v 
register pokojninskih načrtov, ki 
financirajo pokojninske načrte 
kolektivnega zavarovanja 

5481 1 

AA 27.1 Število rednih prenehanj zavarovanj 
0 1 

IO - 27 

AA 27.2 Število rednih prenehanj zavarovanj 

0 1 

AA 28.1 
Število delodajalcev vključenih v 
register pokojninskih načrtov, ki 
financirajo pokojninske načrte 
kolektivnega zavarovanja 

5481 1 
IO - 28 

AA 28.2 
Število delodajalcev vključenih v 
register pokojninskih načrtov, ki 
financirajo pokojninske načrte 
kolektivnega zavarovanja 

5481 1 

AA 29.1 Število odobrenih pokojninskih načrtov 
v tujini 0 1 

AA 29.2 Število odobrenih pokojninskih načrtov 
v tujini 0 1 

IO - 29 

AA 29.3 Število odobrenih pokojninskih načrtov 
v tujini 0 1 

AA 30.1 Število upravljavcev VPS 
5 1 

AA 30.2 Število upravljavcev VPS 
5 1 

IO - 30 

AA 30.3 Število upravljavcev VPS 
5 1 

AA 31.1 Število pokojninskih načrtov 
31 1 IO -31 

AA 31.2 Število pokojninskih načrtov 
31 1 

AA 32.1 Število ustanoviteljev VPS 
6 1 

AA 32.2 Število ustanoviteljev VPS 
6 1 

IO - 32 

AA 32.3 Število ustanoviteljev VPS 
6 1 

IO - 33 AA 33.1 Število upravljavcev VPS 
5 1 

AA 34.1 Število pogodb o prenosu upravljanja 
VPS 0 1 

IO - 34 

AA 34.2 Število pogodb o prenosu upravljanja 
VPS 

0 1 

IO - 35 AA 35.1 Število pogodb o prenosu upravljanja 
VPS 0 1 
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AA 35.2 Število pogodb o prenosu upravljanja 
VPS 0 1 

AA 36.1 5 % od pisnih izjav o odstopu 206 1 
IO - 36 

AA 36.2 5 % od pisnih izjav o odstopu 
206 1 

AA 37.1 Število izrednih prenehanj zavarovanj 
12955 1 

IO - 37 

AA 37.2 Število izrednih prenehanj zavarovanj 
1295 1 

AA 38.1 Število izvajalcev z odobrenim 
pokojninskim načrtom 11 1 IO - 38 

AA 38.2 Število izvajalcev z odobrenim 
pokojninskim načrtom 11 1 

AA 39.1 Število upravljavcev VPS 5 1 
IO - 39 

AA 39.2 Število upravljavcev VPS 
5 1 

AA 40.1 Število upravljavcev VPS 5 12 
AA 40.2 Število upravljavcev VPS 5 12 

AA 40.3 Število upravljavcev VPS 
5 12 

IO - 40 

AA 40.4 Število upravljavcev VPS 
5 12 

IO - 41 AA 41.1 Število upravljavcev VPS 5 1 

AA 42.1 Število upravljavcev VPS 
5 52 

AA 42.1a Število upravljavcev VPS 

5 12 

AA 42.1b Število upravljavcev VPS 
5 12 

AA 42.2c Število upravljavcev VPS 
5 4 

AA 42.2 Število upravljavcev VPS 
5 52 

AA 42.2a Število upravljavcev VPS 
5 12 

AA 42.2b Število upravljavcev VPS 
5 12 

AA 42.2c Število upravljavcev VPS 
5 4 

AA 42.3 Število upravljavcev VPS 
5 52 

AA 42.3a Število upravljavcev VPS 
5 12 

IO - 42 

AA 42.3b Število upravljavcev VPS 
5 12 

                                                 
5 Podatkov niso posredovali: Banka Koper d.d., KD, d.d., Probanka d.d., Generali Zavarovalnica d.d., Moja naložba, pokojninska 
družba, d.d. 
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AA 42.3c Število upravljavcev VPS 
5 4 

AA 43.1 
Število sprememb in dopolnitev 
pokojninskega načrta, ki so jih opravili 
izvajalci pokojninskega načrta 

10 1 

AA 43.2 
Število sprememb in dopolnitev 
pokojninskega načrta, ki so jih opravili 
izvajalci pokojninskega načrta 

10 1 

IO - 43 

AA 43.3 
Število sprememb in dopolnitev 
pokojninskega načrta, ki so jih opravili 
izvajalci pokojninskega načrta 

10 1 

AA 44.1 Število upravljavcev VPS 
5 1 

IO - 44 
AA 44.2 Število upravljavcev VPS 

5 1 

AA 45.1 Število upravljavcev VPS 
5 1 

IO - 45 
AA 45.2 Število članov vzajemnih pokojninskih 

skladov 
239.433 1 

IO - 46 AA 46.1 Število skladov obrtnikov 1 1 
JAVNI SEKTOR 

AA 48.1 Število ustavitev pokojnin zaradi smrti 
uživalca 19.010 1 IO - 47 

AA 48.2 Število ustavitev pokojnin zaradi smrti 
uživalca 19.010 1 

AA 49.1 ZPIZ 
1 1 

AA 49.2 ZPIZ 
1 1 

AA 49.3 ZPIZ 
1 1 

IO - 48 

AA 49.4 ZPIZ 
1 1 

 
 
Korak 1.6: Določitev obstoja zunanjih stroškov 
 
Zunanji stroški so razvidni iz tabele, kjer je prikazan izračun administrativnih stroškov in 
bremen. Stroški so se pridobili na podlagi opravljenih intervjujev in s pomočjo vprašalnika, ki je 
bil posredovan po elektronski poti. 
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Korak 2.1: Določitev stroškovnih parametrov 
 
Tabela 3: Določitev stroškovnih parametrov 
 

Urna postavka za poslovne subjekte 
(povprečna bruto bruto plača) 

Urna postavka za državljane  (neto plača v 
RS/posameznika) 

9,37 EUR6 
5,28 EUR7 

A4 papir/list  0,02 EUR 

Fotokopija A4 format/enoto 0,05 EUR 

Stroški poštnine –standardno pismo 0,26 EUR 

Priporočeno pismo do 20 dag 0,92 EUR 

Priporočeno pismo od 500 g do 1000 g 2,70 EUR 

Upravna overitev 1,06 EUR 

Notarska overitev podpisa pogodbe (o 
upravljanju VPS,  o oblikovanju pokojninskega 

načrta kolektivnega zavarovanja s stani 
zaposlenih)8 

82,62 EUR 

Nostrifikacija diplome  18,17 EUR 

Prevod diplome 54,29 EUR 

Stroški tiskanja Letnega poročila ZPIZ 7.500 EUR9 

Svetovanje (informatiki) 500 EUR10 

Izdelava in sklenitev pogodbe s KDD 200 EUR11 

Odprtje računa pri KDD 92,5 EUR12 

Izdelava in sklenitev pogodbe z banko 300 EUR13 

Odprtje računa pri banki 630 EUR14 

Izdaja dovoljenja za opravljanje poslov VPS 2.000 EUR15 

Vzdrževanje sistema (informatiki) 12.000 EUR16 

Izdelava revidiranega letnega poročila 4.000 EUR17 

Izdelava povzetka revidiranega poročila 1.000 EUR18 

 
                                                 
 
6 Pri izračunu administrativnih stroškov upoštevamo enotno tarifo in sicer povprečno mesečno bruto bruto plačo za leto 2008 v 
Republiki Sloveniji. Povprečna mesečna bruto plača v RS za leto 2008 je 1.392,43 €. Tako znaša povprečna mesečna bruto bruto 
plača 1.630,76 EUR (upoštevamo 16,1 % prispevkov delodajalca na bruto plačo zaposlenega). Urna postavka je določena kot 
kvocient med  povprečno mesečno bruto bruto plača na zaposlenega v RS v letu 2008 in mesečnimi delovnimi urami (174 ur).  
 
7 Leta2009 je bila povprečna neto plača v Sloveniji 929,36 EUR, s plačo za september je bilo povprečno plačanih 169 ur na 
zaposlenega (vir: Statistični urad RS, Povprečne mesečne plače, Slovenija, september 2009). 
8 Pogodbena vrednost večja od 84.915 EUR 
9 Po podatkih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,  stroški tiskanja letnega poročila ZPIZ. 
10 Podatek pridobljen s pomočjo ankete, ki je bila posredovana izvajalcem pokojninskega načrta. 
11 Podatek pridobljen s pomočjo ankete, ki je bila posredovana izvajalcem pokojninskega načrta. Na podlagi ankete je bila narejena 
ocena stroškov. 
12 Povprečni strošek za vodenje računa pri KDD po podatkih izvajalcev pokojninskega načrta. Na podlagi anketa je bila narejena 
ocena stroška. 
13 Podatek pridobljen s pomočjo ankete, ki je bila posredovana izvajalcem pokojninskega načrta. Na podlagi ankete je bila narejena 
ocena stroška.  
14 Podatek pridobljen s pomočjo ankete, ki je bila posredovana izvajalcem pokojninskega načrta. Na podlagi ankete je bila narejena 
ocena stroška. 
15 Podatek pridobljen od ATVP. 
16 Podatek pridobljen od izvajalca pokojninskega načrta (Generali Zavarovalnica d.d.) 
17 Podatek pridobljen od izvajalca pokojninskega načrta (Generali Zavarovalnica d.d.) 
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Korak 2.2: Določitev vira podatkov 
 
Podatke za izračun administrativnih stroškov in bremen smo pridobivali iz različnih virov. 
Podatke smo v prvi meri pridobivali od pristojnih institucij, ki so odgovorni za zbiranje in 
obdelavo določene vrste podatkov, omenjeni so pod točko 1.4. Poleg omenjenega smo  izvedli 
nekaj telefonskih in osebnih intervjujev, s pomočjo katerih smo lahko ugotovili, kako predvsem 
državljani in podjetja opravljajo svoje obveznosti. 
 
 Korak 2.3: Preveritev reprezentativnosti populacije 
 
Pri izračunu smo upoštevali zakonodajne zahteve za posamezne subjekte. Zakon je že sam 
razdeljen na več sklopov in tako smo tudi mi pri določitvi populacije upoštevali te predispozicije.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                             
18 Podatek pridobljen od izvajalca pokojninskega načrta (Generali Zavarovalnica d.d.) 
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3.0 IZRAČUN IN OCENA ADMINISTRATIVNIH STROŠKOV 
 
Korak 3.1: Postopek ocene administrativnih stroškov in administrativnih bremen 
 
Urna postavka poslovni subjekti = 9,37 EUR 
Urna postavka državljani = 5,28 EUR 
 
Tabela 4: Izračun administrativnih stroškov in administrativnih aktivnosti 
 

Predpis IO AA Čas 
(h) Izdatki (€) 

Zunanji 
stroški 

(€) 
Cena (€) Frekvenca Populacija Količina Korek. 

faktor 
Admin. stroški 

(€) 
Admin. breme 

(€) 

AA -1.1. 0,50     2,64 2 425 850 1 2.244,00 2.244,00 

AA -1.2. 0,50     2,64 2 425 850 0,5 2.244,00 1.122,00 

AA -1.3. 0,25 0,50   1,82 2 425 850 0,5 1.547,00 773,50 
IO-1 

AA-1.4 0,25 0,50   1,82 2 425 850 1 1.547,00 1.547,00 

AA-2.1. 0,25 1,62   2,94 0,2 13.770 2754 0,8 8.096,76 6.477,41 IO-2 
AA-2.2. 0,50   100,00 102,64 0,2 13.770 2754 0,5 282.670,56 141.335,28 

AA-3.1. 0,17     0,90 1 12.527 12527 1 11.244,24 11.244,24 

AA-4.1. 0,25 0,04   1,36 1 12.527 12527 1 17.036,72 17.036,72 

AA-4.2 1,00     5,28 1 12.527 12527 1 66.142,56 66.142,56 
IO-3 

AA-4.3 0,17 0,30   1,20 1 12.527 12527 1 15.002,34 15.002,34 

AA-4.1. 0,25     1,32 0,2 1 0,2 1 0,26 0,26 IO-4 
AA-4.2 0,17 0,30   1,20 0,2 1 0,2 1 0,24 0,24 

AA-5.1. 1,00 0,04   5,32 1 7.400 7400 1 39.368,00 39.368,00 

AA-5.2. 1,00     5,28 1 7.400 7400 1 39.072,00 39.072,00 IO-5 

AA-5.3. 2,00     10,56 1 7.400 7400 1 78.144,00 78.144,00 

AA-6.1 1,00 0,04   5,32 0,5 47.537 23768,5 1 126.448,42 126.448,42 

AA-6.2 1,00     5,28 0,5 47.537 23768,5 1 125.497,68 125.497,68 IO-6 

AA-6.3 2,00     10,56 0,5 47.537 23768,5 1 250.995,36 250.995,36 

AA-7.1 1,00 56,70   61,98 1 11.402 11402 0,1 706.695,96 70.669,60 

AA-7.2 0,17 0,04   0,94 1 11.402 11402 0,1 10.690,52 1.069,05 

AA-7.3 1,00     5,28 1 11.402 11402 0,1 60.202,56 6.020,26 
IO-7 

AA-7.4 2,00     10,56 1 11.402 11402 0,1 120.405,12 12.040,51 

AA-8.1 0,17 0,04   0,94 1 8.421 8421 0,8 7.895,53 6.316,42 

AA-8.2 1,00     5,28 1 8.421 8421 0,8 44.462,88 35.570,30 IO-8 

AA-8.3 2,00     10,56 1 8.421 8421 0,8 88.925,76 71.140,61 
IO-9 AA-9.1 8,00 0,30   42,54 1 44.852 44852 0,5 1.908.004,08 954.002,04 

AA-10.1 1,00 1,10   6,38 1 46.264 46264 1 295.164,32 295.164,32 IO-10 
AA-10.2 0,17 0,30   1,20 1 46.264 46264 1 55.405,77 55.405,77 

AA-11.1 2,00   54,29 64,85 1 756 756 1 49.026,60 49.026,60 

AA-11.2 2,00 16,17   26,73 1 756 756 1 20.207,88 20.207,88 IO-11 

AA-11.3 0,17 0,30   1,20 1 756 756 1 905,39 905,39 

AA-12.1 0,17 0,04   0,94 1 24.006 24006 0,5 22.508,03 11.254,01 
AA-

12.1a 8,00     42,24 1 24.006 24006 0,5 1.014.013,44 507.006,72 

ZP
IZ

 (U
r.l

. R
S

, š
t. 

10
9/

20
06

) 

IO-12 

AA-
12.1b 2,00 0,02   10,58 1 24.006 24006 0,5 253.983,48 126.991,74 
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AA-12.2 0,17 0,28   1,18 1 3.467 3467 0,5 4.082,74 2.041,37 
AA-

12.2a 16,00     84,48 1 3.467 3467 0,5 292.892,16 146.446,08 
AA-

12.2b 2,00     10,56 1 3.467 3467 0,5 36.611,52 18.305,76 

AA-12.3 0,17 0,04   0,94 1 19.104 19104 0,5 17.911,91 8.955,96 
AA-

12.3a 8,00     42,24 1 19.104 19104 0,5 806.952,96 403.476,48 
AA-

12.3b 2,00     10,56 1 19.104 19104 0,5 201.738,24 100.869,12 

AA-12.4 0,17 0,04   0,94 1 6.228 6228 0,5 5.839,37 2.919,69 
AA-

12.4a 8,00     42,24 1 6.228 6228 0,5 263.070,72 131.535,36 
AA-

12.4b 2,00     10,56 1 6.228 6228 0,5 65.767,68 32.883,84 

AA-12.5 0,17 0,04   0,94 1 1.369 1369 0,5 1.283,57 641,79 
AA-

12.5a 8,00 0,02   42,26 1 1.369 1369 0,5 57.853,94 28.926,97 
AA-

12.5b 2,00     10,56 1 1.369 1369 0,5 14.456,64 7.228,32 

AA-12.6 1,00 0,04   5,32 1 29.671 29671 0,5 157.849,72 78.924,86 
AA-

12.6a 8,00     42,24 1 29.671 29671 0,5 1.253.303,04 626.651,52 
AA-

12.6b 2,00     10,56 1 29.671 29671 0,5 313.325,76 156.662,88 

AA-12.7 1,00 0,04   5,32 1 5.706 5706 0,5 30.355,92 15.177,96 
AA-

12.7a 8,00     42,24 1 5.706 5706 0,5 241.021,44 120.510,72 
AA-

12.7b 2,00     10,56 1 5.706 5706 0,5 60.255,36 30.127,68 

AA-13.1 1,00 0,02   5,30 1 3.038 3038 0,5 16.101,40 8.050,70 IO-13 
AA-13.2 0,17 0,30   1,20 1 3.038 3038 1 3.638,31 3.638,31 

AA-14.1 1,00 0,02   5,30 1 4141 4141 0,5 21.947,30 10.973,65 IO-14 
AA-14.2 0,17 0,30   1,20 1 4141 4141 1 4.959,26 4.959,26 

AA-15.1 0,25     1,32 1 2.957 2957 0,5 3.903,24 1.951,62 

AA-15.2 1,00     5,28 1 2.957 2957 1 15.612,96 15.612,96 IO-15 

AA-15.3 0,17 0,30   1,20 1 2.957 2957 1 3.541,30 3.541,30 
SKUPAJ Državljani 

 9.620.074,91 5.106.256,37 

IO-16 AA-16.1 1,00     9,37 1 551.834 551834 0,3 5.170.684,58 1.551.205,37 

AA-17.1 0,17 0,57   2,16 1 288 288 0,1 621,48 62,12 

AA-17.2 0,25     2,34 1 288 288 0,1 674,64 67,46 IO-17 

AA-17.3 1,00 5,52   14,89 1 288 288 0,1 4.288,32 428,83 
IO-18 AA-18.1 1,00     9,37 1 72.379 72379 1 678.191,23 678.191,23 

AA-19.1 0,17 0,05   1,64 1 933.119 933119 1 1.533.021,21 1.533.021,21 
IO-19 

AA-19.2 0,17 0,30   1,89 1 933.119 933119 1 1.766.300,96 1.766.300,96 

AA-20.1 0,25 0,02   2,36 1 2.117 2117 0,6 5.001,41 3.000,85 IO-20 
AA-20.2 0,17 0,30   1,89 1 2.117 2117 0,6 4.007,27 2.404,36 

AA-21.1 0,17     1,59 1 18 18 0,5 28,67 14,34 

AA-21.2 2,00 0,17   18,91 1 18 18 0,5 340,38 170,19 IO-21 

AA-21.3 0,17 0,30   1,89 1 18 18 0,5 34,07 17,04 

AA-22.1 0,17 0,02   1,61 1 71 71 0,5 114,52 57,26 

AA-22.2 6,00 2,28   58,50 1 71 71 0,5 4.153,50 2.076,75 IO-22 

AA-22.3 0,17 2,70   4,29 1 71 71 0,5 304,80 152,40 
IO-23 AA-23.1 0,17     1,59 1 839 839 0,9 1.336,44 1.202,80 
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AA-23.2 16,00 1,00   150,92 1 839 839 0,9 126.621,88 113.959,69 

AA-23.3 0,17 0,30   1,89 1 839 839 0,9 1.588,14 1.429,33 
SKUPAJ Poslovni subjekti 

 9.297.313,49 5.653.762,20 

AA-24.1 1,00     9,37 0,33 31 10,23 0,1 95,86 9,59 

AA-24.2 12,00 0,40 500,00 612,84 0,33 31 10,23 0,1 6.269,35 626,94 IO-24 

AA-24.3 1,00 65,00   74,37 0,33 31 10,23 1 760,81 760,81 

AA-25.1 130,00     1218,10 1 11 11 0,6 13.399,10 8.039,46 

AA-25.2 0,02 0,10   0,25 1 497946 497946 0,6 124.446,66 74.668,00 IO-25 

AA-25.3 0,17 0,30   1,89 1 497946 497946 0,6 942.561,98 565.537,19 

AA-26.1 14,00 200,00   331,18 1 11 11 0,8 3.642,98 2.914,38 IO-26 
AA-26.2 0,17 0,30   1,89 1 5481 5481 0,8 10.374,98 8.299,99 

AA-27.1 0,25 0,02   2,36 1 0 0 0,1 0,00 0,00 IO-27 
AA-27.2 0,17 0,30   1,89 1 0 0 0,1 0,00 0,00 

AA-28.1 3,00     28,11 1 5.481 5481 0,1 154.070,91 15.407,09 IO-28 
AA-28.2 1,00 82,62   91,99 1 5.481 5481 1 504.197,19 504.197,19 

AA-29.1 4,00     37,48 1 0 0 1 0,00 0,00 

AA-29.2 0,17 0,30   1,89 1 0 0 1 0,00 0,00 IO-29 

AA-29.3 0,17     1,59 1 0 0 1 0,00 0,00 

AA-30.1 13,00   200,00 321,81 1 5 5 0,1 1.609,05 160,91 

AA-30.2 0,50     4,69 1 5 5 0,1 23,43 2,34 IO-30 

AA-30.3 1,00   92,50 101,87 1 5 5 0,1 509,35 50,94 

AA-31.1 1,00 300,00   309,37 1 31 31 0,1 9.590,47 959,05 IO-31 
AA-31.2 1,00   630,00 639,37 1 31 31 0,1 19.820,47 1.982,05 

AA-32.1 72,00     674,64 1 6 6 0,1 4.047,84 404,78 

AA-32.2 40,00 400,00 2.000,00 2774,80 1 6 6 0,3 16.648,80 4.994,64 IO-32 

AA-32.3 1,00 0,30   9,67 1 6 6 0,1 58,02 5,80 
IO-33 AA-33.1 504,00   12.000,00 16722,48 1 5 5 0,1 83.612,40 8.361,24 

AA-34.1 1,00     9,37 1 0 0 0,6 0,00 0,00 IO-34 
AA-34.2 0,17 0,30   1,89 1 0 0 0,6 0,00 0,00 

AA-35.1 20,00     187,40 1 0 0 1 0,00 0,00 IO-35 
AA-35.2 0,17 0,30   1,89 1 0 0 1 0,00 0,00 

AA-36.1 0,25     2,34 1 206 206 1 482,56 482,56 IO-36 
AA-36.2 0,17 0,30   1,89 1 206 206 1 389,94 389,94 

AA-37.1 4,00 7,50   44,98 1 1295 1295 0,1 58.249,10 5.824,91 IO-37 
AA-37.2 0,17 0,92   2,51 1 1295 1295 0,3 3.254,21 976,26 

AA-38.1 0,50     4,69 1 11 11 1 51,54 51,54 IO-38 
AA-38.2 0,17     1,59 1 11 11 1 17,52 17,52 

AA-39.1 61,50 2,40   578,66 1 5 5 0,4 2.893,28 1.157,31 IO-39 
AA-39.2 0,17 2,70   4,29 1 5 5 0,4 21,46 8,59 

AA-40.1 3,00 280,00   308,11 12 5 60 0,4 18.486,60 7.394,64 

AA-40.2 3,00 0,08   28,19 12 5 60 0,4 1.691,40 676,56 

AA-40.3 3,00     28,11 12 5 60 0,4 1.686,60 674,64 
IO-40 

AA-40.4 0,17     1,59 12 5 60 0,4 95,57 38,23 
IO-41 AA-41.1 28,00 0,60   262,96 1 5 5 0,4 1.314,80 525,92 

AA-42.1 0,17     1,59 52 5 260 0,8 414,15 331,32 IO-42 

AA- 0,17     1,59 12 5 60 0,8 95,57 76,46 
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42.1a 

AA-
42.1b 0,17     1,59 12 5 60 0,8 95,57 76,46 
AA-

42.1c 0,17     1,59 4 5 20 0,8 31,86 25,49 

AA-42.2 2,00     18,74 52 5 260 0,8 4.872,40 3.897,92 
AA-

42.2a 2,00     18,74 12 5 60 0,8 1.124,40 899,52 
AA-

42.2b 2,00     18,74 12 5 60 0,8 1.124,40 899,52 
AA-

42.2c 2,00     18,74 4 5 20 0,8 374,80 299,84 

AA-42.3 0,17     1,59 52 5 260 0,8 414,15 331,32 
AA-

42.3a 0,17     1,59 12 5 60 0,8 95,57 76,46 
AA-

42.3b 0,17     1,59 12 5 60 0,8 95,57 76,46 
AA-

42.3c 0,17     1,59 4 5 20 0,8 31,86 25,49 

AA-43.1 1,00     9,37 1 10 10 1 93,70 93,70 

AA-43.2 2,00     18,74 1 10 10 1 187,40 187,40 IO-43 

AA-43.2 1,00 2,32   11,69 1 10 10 1 116,90 116,90 

AA-44.1 48,00 2,40 4.000,00 4452,16 1 5 5 0,6 22.260,80 13.356,48 IO-44 
AA-44.2 1,00 0,30   9,67 1 5 5 0,6 48,35 29,01 

AA-45.1 12,00 0,60 1.000,00 1113,04 1 5 5 0,6 5.565,20 3.339,12 IO-45 
AA-45.2 0,17 0,30   1,89 1 239.433 239433 0,6 453.222,73 271.933,64 

IO-46 AA-46.1 100,00 500,00   1437,00 1 1 1 0,4 1.437,00 574,80 
SKUPAJ Izvajalci pokojninskih načrtov 

 2.476.076,62 1.512.248,28 

AA-48.1 0,25     2,34 1 19.010 19010 0,1 44.530,93 4.453,09 IO-47 
AA-48.2 0,17 0,30   1,89 1 19.010 19010 0,1 35.984,03 3.598,40 

AA-49.1 100,00     937,00 1 1 1 0,1 937,00 93,70 

AA-49.2 870,00   7.500,00 15651,90 1 1 1 0,1 15.651,90 1.565,19 

AA-49.3 870,00     8151,90 1 1 1 0,1 8.151,90 815,19 
IO-48 

AA-49.4 0,50 2,70   7,39 1 1 1 1 7,39 7,39 
SKUPAJ Javni sektor 

 105.263,14 10.532,96 

SKUPAJ 21.498.728,15 € 12.282.799,81 €
 
 
Ocenjeno je, da veljavni predpisi v Republiki Sloveniji na podlagi pregledanega Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur.l. RS, št. 109/2006) iz naslova informacijskih 
obveznosti in administrativnih aktivnostim povzročajo državljanom, poslovnim subjektom, 
izvajalcem pokojninskega načrta in javnemu sektorju za dobrih 21 milijonov EUR 
administrativnih stroškov in dobrih 12 milijonov EUR administrativnih bremen. Glede na to, da je 
bil izračun narejen po sklopih, predstavlja največji delež stroškov sklop državljani in predstavlja 
44 % vseh stroškov, to je 9,5 milijona EUR. Največji delež bremen predstavlja sklop poslovni 
subjekti, s skupno 46 % celotnih bremen.  
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Tabela 5: Izračun administrativnih stroškov in administrativnih bremen za vse IO   
 

IO Skupni AS po 
IO 

Skupna AB po 
IO 

IO-1 7.582,00 5.686,50 

IO-2 290.767,32 147.812,69 

IO-3 109.425,85 109.425,85 

IO-4 0,50 0,50 

IO-5 156.584,00 156.584,00 

IO-6 502.941,46 502.941,46 

IO-7 897.994,16 89.799,42 

IO-8 141.284,17 113.027,34 

IO-9 1.908.004,08 954.002,04 

IO-10 350.570,09 350.570,09 

IO-11 70.139,87 70.139,87 

IO-12 5.115.077,64 2.557.538,82 

IO-13 19.739,71 11.689,01 

IO-14 26.906,56 15.932,91 

IO-15 23.057,50 21.105,88 

SKUPAJ 9.620.074,91 5.106.256,37 

IO-16 5.170.684,58 1.551.205,37 

IO-17 5.584,44 558,44 

IO-18 678.191,23 678.191,23 

IO-19 3.299.322,19 3.299.322,19 

IO-20 9.008,68 5.405,21 

IO-21 403,12 201,56 

ZP
IZ (U

r.l. R
S

, št. 109/2006) 

IO-22 4.572,81 2.286,41 

 
IO-23 129.546,47 116.591,82 
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SKUPAJ 9.297.313,49 5.653.762,23 

IO-24 7.126,01 1.397,33 

IO-25 1.080.407,75 648.244,65 

IO-26 14.017,96 11.214,37 

IO-27 0,00 0,00 

IO-28 658.268,10 519.604,28 

IO-29 0,00 0,00 

IO-30 2.141,83 214,18 

IO-31 29.410,94 2.941,09 

IO-32 20.754,66 5.405,23 

IO-33 83.612,40 8.361,24 

IO-34 0,00 0,00 

IO-35 0,00 0,00 

IO-36 872,49 872,49 

IO-37 61.503,31 6.801,17 

IO-38 69,06 69,06 

IO-39 2.914,74 1.165,90 

IO-40 21.960,17 8.784,07 

IO-41 1.314,80 525,92 

IO-42 8.770,32 7.016,26 

IO-43 398,00 398,00 

IO-44 22.309,15 13.385,49 

IO-45 458.787,93 275.272,76 

IO-46 1.437,00 574,80 
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SKUPAJ 2.476.076,62 1.512.248,28 

IO-47 80.514,95 8.051,50 

IO-48 24.748,19 2.481,47 

SKUPAJ 105.263,14 10.532,96 

SKUPAJ 21.498.728,15 12.282.799,81 

 
 
Tabela 6: Skupni AS in AB po posameznih sklopih 
 

IO Skupni AS po IO Skupno AB po IO 
SKUPAJ DRŽAVLJANI 9.620.074,91 5.106.256,37 

SKUPAJ POSLOVNI SUBJEKTI 9.297.313,49 5.653.762,20 

SKUPAJ IZVAJALCI POKOJNINSKIH 
NAČRTOV 2.476.076,62 1.512.248,28 

SKUPAJ JAVNI SEKTOR 105.263,14 10.532,96 

ZPIZ 
(Ur.l. RS, 

št. 
109/2006) 

SKUPAJ VSI 21.498.728,15 12.282.799,81 
 
 
Iz izračuna lahko izpostavimo dve najbolj obremenjujoči informacijski obveznosti. V sklopu 
državljani je to IO-12, ki se navezuje na 259. člen ZPIZ (Ur.l. RS, št. 109/2006) na uveljavljanje 
pravic iz zavarovanja oziroma na pričetek postopka za uveljavljanje pravic iz obveznega, 
invalidskega in pokojninskega zavarovanja. Člen določa postopek za uveljavljanje posameznih 
vrst pravic (pokojnine, pravice iz invalidskega zavarovanja, pokojninska doba in dodatne 
pravice). Za sam postopek informiranja z obveznostjo, pridobitev obrazcev, izpolnitev in osebna 
vložitev na zavodu je potrebno predvsem veliko časa. Druga informacijska obveznost IO-16 pa 
sodi v sklop poslovni subjekti in se navezuje na 185. člen ZPIZ (Ur.l. RS, št. 109/2006). V 
skladu s 3. odstavkom tega člena mora delodajalec v osmih dneh prijaviti zavodu zaposlitev 
oziroma prekinitev zaposlitve za vsakega delavca. Tudi za izpolnitev te obveznosti je potrebno 
kar nekaj časa, ob predpostavki, da je teh zahtev na letnem nivoju zelo veliko. Postopek prijave 
v zavarovanje (M-1) in odjave iz zavarovanja (M-2) pa je z uvedbo portala e-VEM postal 
bistveno enostavnejši in predvsem ne papirnati. 
 
Tabela 7: Administrativna bremena po padajočem vrstnem redu 
 

IO AB 
Sklop - Državljani 

IO-12 2.557.538,82 EUR 

IO-9 954.002,04 EUR 

IO-6 502.941,46 EUR 

IO-10 350.570,09 EUR 

IO-5 156.584,00 EUR 

IO-2 147.812,69 EUR 

IO-8 113.027,34 EUR 

ZP
IZ

 (U
r.l

. R
S

, š
t. 

10
9/

20
06

) 

IO-3 109.425,85 EUR 
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IO-7 89.799,42 EUR 

IO-11 70.139,87 EUR 

IO-15 21.105,88 EUR 

IO-14 15.932,91 EUR 

IO-13 11.689,01 EUR 

IO-1 5.686,50 EUR 

IO-4 0,50 EUR 

Sklop - Poslovni subjekti 
IO-19 3.299.322,16 EUR 

IO-16 1.551.205,37 EUR 

IO-18 678.191,23 EUR 

IO-23 116.591,82 EUR 

IO-20 5.405,21 EUR 

IO-22 2.286,41 EUR 

IO-17 558,44 EUR 

IO-21 201,56 EUR 

Sklop - Izvajalci pok. načrta 
IO-25 648.244,65 EUR 

IO-28 519.604,28 EUR 

IO-45 275.272,76 EUR 

IO-44 13.385,49 EUR 

IO-26 11.214,37 EUR 

IO-40 8.784,07 EUR 

IO-33 8.361,24 EUR 

IO-42 7.016,26 EUR 

IO-37 6.801,17 EUR 

IO-32 5.405,23 EUR 

IO-31 2.941,09 EUR 

IO-24 1.397,33 EUR 

IO-39 1.165,90 EUR 

IO-36 872,49 EUR 

IO-46 574,80 EUR 

IO-41 525,92 EUR 

IO-43 398,00 EUR 

IO-30 214,18 EUR 

IO-38 69,06 EUR 

IO-27 0,00 EUR 

IO-29 0,00 EUR 

IO-34 0,00 EUR 

IO-35 0,00 EUR 

Sklop - Javni sektor 
IO-47 8.051,50 EUR 

IO-48 2.481,45 EUR 

Skupaj AB 12.282.799,82 EUR 
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Viri 
1. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
http://www.zpiz.si/ 
2. Register predpisov RS 
http://zakonodaja.gov.si/ 
3. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
http://www.zzzs.si/ 
4. Davčna uprava Republike Slovenije 
http://www.durs.gov.si/ 
5. Agencija za trg vrednostnih papirjev 
http://www.a-tvp.si/ 
6. Agencija za zavarovalni nadzor 
http://www.a-zn.si/slo/client/default.asp?r=-1&n=167&p=content 
7. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
http://www.mddsz.gov.si/ 
8. Sklad Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov 
http://www.svzi.gov.si/ 
9. Agencija Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve 
http://www.ajpes.si/Default.asp?mdres=1 
10. Vzajemni pokojninski skladi 
http://www.abanka.si/sys/cmspage.aspx?MapaId=8010 
http://www.banka-koper.si/BIN/home.seam 
http://www.kapitalska-druzba.si/ 
http://www.generali.si/ 
http://www.probanka.si/portal/page?_pageid=38,1,38_110362&_dad=portal&_schema=PO
RTAL 
11. Pokojninske družbe 
http://www.pokojninskad-a.si/ 
http://www.skupna.si/ 
http://www.moja-nalozba.si/ 
12. Zavarovalnice 
http://www.prva.net/en/default.asp 
http://www.triglav.si/ 
http://www.adriatic-slovenica.si/ 
13. Centralna klirinško depotna družba d.d. 
http://www.kdd.si/ 
14. Notar 
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	Korak 1.2: Določitev informacijskih obveznosti – IO 
	Informacijske obveznosti so obveznosti izpolnjevanja zahtev, ki jih zakonodaja nalaga posameznim subjektom (poslovni subjekti, državljani, javna uprava). 
	Izračun populacije temelji na podlagi zbranih podatkov različnih pristojnih organov (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ), Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), Davčna uprava Republike Slovenije (DURS), Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP), Agencija za zavarovalni nadzor (AZN), Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ), Sklad Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, Agencija Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (AJPES), Vzajemni pokojninski skladi (Abanka Vipa d.d., Banka Koper d.d., Kapitalska družba, d.d., Probanka, d.d., Generali Zavarovalnica), Pokojninske družbe (Pokojninska družba A, Skupna pokojninska družba d.d., Moja naložba, pokojninska družba, d.d.), Zavarovalnice (Prva osebna zavarovalnica d.d., Zavarovalnica Triglav, d.d., Adriatic Slovenica, zavarovalna družba, d.d.), Centralna klirinško depotna družba d.d., notar. Največ oziroma večina podatkov je zbranih za leto 2007, nekatere IO pa so opredeljeni s podatki iz leta 2008 in 2009.
	Pri segmentaciji smo upoštevali razlike pri informacijskih obveznostih (IO), ki nastanejo zaradi obveznosti, ki jih zakon nalaga različnim subjektom. Tako smo pri analizi populacije segmentirali subjekte v štiri sklope in sicer na: državljane, poslovne subjekte, izvajalce pokojninskih načrtov in javni sektor. Najbolj obsežen je sklop izvajalci pokojninskih načrtov, kar pomeni, da je bilo iz tega segmenta identificiranih največ IO iz ZPIZ (Ur.l. RS, št. 109/2006).
	3.0 IZRAČUN IN OCENA ADMINISTRATIVNIH STROŠKOV
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