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Dne 12. 10. 2021 in 4. 11. 2021 se je na svoji 41. seji sestal Odbor Sklada obveznega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja, ki je med drugim obravnaval tudi višino prispevne stopnje 
poklicnega zavarovanja. Le-ta se niža vse od leta 2010 dalje, ko je znašala 10,55 %. V letu 2014 
je znašala 9,25 %, od leta 2017 dalje  pa se je začelo z uvajanjem in podaljševanjem prehodnih 
obdobij, na podlagi česar se je prispevna stopnja začasno znižala na 8 % (oziroma za določene 
kategorije zavarovancev med 8,2 % in 8,8 %).  
 
Člani odbora sklada iz vrst predstavnikov zavarovancev, med njimi tudi predstavnika Zveze 
svobodnih sindikatov Slovenije - ZSSS, so na omenjeni 41. seji odbora jasno izrazili svoje 
stališče, da se mora petletno podaljševanje znižane prispevne stopnje zaključiti in da se mora 
prispevna stopnja vrniti na raven, ki je prvotno dogovorjena s pokojninskim načrtom, t. j. na 
višino 9,25 %. K navedenemu nakazujejo podatki iz analize ustreznosti višine prispevne 
stopnje, ki opozarja na nekatera tveganja v zvezi s prihodnjimi rastmi donosnosti sklada, 
potencialno precenjenostjo vrednosti lastniških vrednostnih papirjev, rastjo plač in s tem 
povezano višino izplačanih poklicnih pokojnin, inflacijo in nekaterimi projekcijami 
primanjkljaja sredstev pri posameznih zavarovancih. Omenjeno analizo je za potrebe priprave 
gradiv za sejo odbora izdelal aktuar iz KAD-a, g. Musil. 
 
Na naše veliko presenečenje pa ostali člani odbora temu niso sledili, posledično čemur je bil 
sprejet (sicer nezavezujoč) sklep, s katerim je odbor podal pozitivno mnenje k predlagani 
Spremembi pokojninskega načrta KAD, s katerim se podaljšuje prehodno obdobje znižanih 
prispevnih stopenj še za dodatni dve leti. Pri tem posebej izpostavljamo, da so se predstavniki 
ministrstva, na naše presenečenje, zavzeli za ponovno podaljšanje prehodnega obdobja in to 
kljub drugačnim ugotovitvam iz analize ustreznosti višine prispevne stopnje. Z drugimi 
besedami povedano, zavzeli so se za nižja vplačila za zavarovance, s čimer so povečali tveganje, 
da zavarovanci ob doživetju pravice do poklicne pokojnine ne bodo imeli zadosti sredstev. In 
to že na srednjeročni ravni. Ob tem so, iz nam neznanih razlogov, popolnoma negirali 
argumente predstavnikov zavarovancev in v celoti podprli interes delodajalcev, ki pa je seveda 
popolnoma jasen in zelo kratkoročen. Zlasti gledano z vidika stroškov dela. 
 
  



Odločitev predstavnikov ministrstva v omenjenem odboru po našem mnenju tudi lahko 
pomeni, da se ministrstvo strinja s povečanim tveganjem do akumulacije finančnih sredstev v 
zadostni višini, pri čemer državni proračun ne jamči za morebitna manjkajoča sredstva, kar pa 
je, ne samo nelogično, ampak tudi nesprejemljivo. Zlasti z vidika zagotavljanja ustrezne 
socialne varnosti in »polnega uživanja« zakonskih pravic. V tej povezavi želimo posebej 
poudariti, da je poklicno zavarovanje pomemben institut, ki zagotavlja vsem zaposlenim na 
delovnih mestih, ki so v skladu s predpisi opredeljena kot posebej težka in zdravju nevarna 
dela oziroma ki jih po določeni starosti ni več moč uspešno poklicno upravljati da se upokojijo 
predčasno oziroma da prejemajo dodatna denarna sredstva iz naslova rente. To pa pomeni, 
da ima ta institut izredno pomembno vlogo pri zagotavljanju ekonomske in socialne varnosti 
zavarovancev. 
 
Ministrstvo, ki ga vodite, in vi osebno, ste vsekakor pomemben in ključen dejavnik pri 
uresničevanju ustavne pravice državljanov do socialne države. V najširšem pomenu besede. 
To pa po našem prepričanju tudi pomeni skrb za učinkovito implementacijo pravic, 
opredeljenih v Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, vključno z učinkovitostjo 
sistema poklicnega zavarovanja, ki ga ZPIZ-2 opredeljuje v členih 199 in nadalje. Ne glede na 
dejstvo, da pokojninski načrt sprejme KAD, je za njegovo polno veljavo (in uporabnost) 
potrebna tudi vaša privolitev kot odgovorne osebe.  
 
Zaradi navedenega vas pozivamo, da pred dokončno odobritvijo sprememb pokojninskega 

načrta in ustreznosti višine prispevne stopnje še enkrat podrobno preučite podatke iz 

omenjene analize in ne potrdite pokojninskega načrta, ki predvideva ponovno podaljšanje 

prehodnega obdobja. S tem bi namreč zagotovili stabilnost in učinkovitost izvrševanja 

pokojninskega načrta, nemoteno izplačilo poklicnih pokojnin zavarovancem in omogočili 

nemoteno »polno« uživanje pravic. 

 
Pred vašo dokončno odločitvijo glede predlaganega pokojninskega načrta smo vam na 
skupnem sestanku tudi pripravljeni podrobneje predstaviti naše argumente, dokazila itd., ki 
zamrznitvi prispevne stopnje, in posledicam takšne odločitve  nasprotujejo. 
 
V pričakovanju vašega odgovora vas lepo pozdravljamo. 
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