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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Sklep o ustanovitvi Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev in o 
preoblikovanju ZVPSJU v podsklad krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev–
predlog za obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 
– uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) v zvezi 
s prvim odstavkom 322. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 
96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 
95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD in 102/15), drugim odstavkom 5. člena Zakona o kolektivnem 
dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 126/03 in 32/15) in 
drugim odstavkom 13. člena Kolektivne pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta za javne 
uslužbence (Uradni list RS, št. 11/04, 34/04 – popr., 43/06 – ZKolP, 66/07, 103/09, 11/12 in 18/16) je 
Vlada Republike Slovenije na svoji ... seji dne ... pod točko ... sprejela naslednji

SKLEP

1. Ustanovi se Krovni pokojninski sklad javnih uslužbencev. 
2. Zaprti vzajemni pokojninski sklad za javne uslužbence se preoblikuje v podsklad Krovnega 

pokojninskega sklada javnih uslužbencev.

                                                                                  mag. Darko KRAŠOVEC
                                                                                  GENERALNI SEKRETAR

Prejmejo:
- vsa ministrstva in vladne službe;
- Modra zavarovalnica, d.d., info@modra-zavarovalnica.si

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
- dr. Andraž Rangus, generalni direktor Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela, 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti;
- Mitja Žiher, vodja Sektorja za pokojnine in pravice iz dela, Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti.
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/



4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
/
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim 
redom Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po 

strukturi razvojne klasifikacije programskega 
proračuna

 razvojne dokumente Evropske unije in 
mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
/



I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t +1 t +2 t +3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t+1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t+1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t+1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,
 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 

oziroma projektih sprejetih proračunov.



II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva,in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 
se navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in
 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Gradivo nima finančnih posledic
8. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Pri pripravi gradiva ni potrebno sodelovanje javnosti.

9. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA

10. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

dr. Anja KOPAČ MRAK
        MINISTRICA

Priloge:
- predlog sklepa;
- obrazložitev predloga sklepa.



Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14)v zvezi s 
prvim odstavkom 322. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 
96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 
– ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD in 102/15), drugim odstavkom 5. člena Zakona o kolektivnem dodatnem 
pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 126/03 in 32/15) in drugim 
odstavkom 13. člena Kolektivne pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence 
(Uradni list RS, št. 11/04, 34/04 – popr., 43/06 – ZKolP, 66/07, 103/09, 11/12 in 18/16) je Vlada 
Republike Slovenije na svoji ... seji dne ... pod točko ... sprejela naslednji

SKLEP

1. Ustanovi se Krovni pokojninski sklad javnih uslužbencev. 
2. Zaprti vzajemni pokojninski sklad za javne uslužbence se preoblikuje v podsklad Krovnega 

pokojninskega sklada javnih uslužbencev.

                                                                                  mag. Darko KRAŠOVEC
                                                                                  GENERALNI SEKRETAR

Prejmejo:
- vsa ministrstva in vladne službe;
- Modra zavarovalnica, d.d., info@modra-zavarovalnica.si



Obrazložitev predloga sklepa:

Dne 23. maja 2015 je začel veljati Zakon o spremembah Zakona o kolektivnem dodatnem 
pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 32/15). V 5. členu Zakona o 
kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 126/03 in 
32/15; v nadaljnjem besedilu: ZKDPZJU) je določeno, da v imenu Republike Slovenije kot delodajalke 
Vlada Republike Slovenije v skladu s tem zakonom ustanovi en zaprt vzajemni pokojninski sklad.
Nadalje ZKDPZJU določa še, da se lahko pokojninski sklad skladno z zakonom, ki ureja dodatno 
pokojninsko zavarovanje, preoblikuje v podsklad krovnega pokojninskega sklada, ki bo izvajal 
naložbeno politiko življenjskega cikla. Tako se lahko odslej Zaprti vzajemni pokojninski sklad za javne 
uslužbence (v nadaljnjem besedilu:ZVPSJU) preoblikuje v podsklad Krovnega pokojninskega sklada
javnih uslužbencev, ki bo izvajal naložbeno politiko življenjskega cikla. S to spremembo bo tudi javnim 
uslužbencem dana možnost, da glede na starost varčujejo v podskladih z bolj tvegano naložbeno 
politiko ter pred upokojitvijo v podskladu z minimalno zajamčeno donosnostjo, s ciljem doseganja višjih 
donosov in visoke varnosti prihrankov v času pred upokojitvijo.

Za izvedbo postopka preoblikovanja ZVPSJU v Krovni pokojninski sklad javnih uslužbencev je Vlada 
RS s sindikati sklenila Aneks h Kolektivni pogodbi o oblikovanju pokojninskega načrta za javne 
uslužbence (Uradni l ist RS, št. 18/16 z dne 4. 3. 2016).Kolektivna pogodba o oblikovanju 
pokojninskega načrta za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 11/04, 34/04 – popr., 43/06 – ZKolP, 
66/07, 103/09, 11/12 in 18/16) v zvezi s preoblikovanjem sedaj določa, dase lahko ZVPSJU
preoblikuje v podsklad krovnega pokojninskega sklada, ki bo izvajal naložbeno politiko življenjskega 
cikla, skladno z zakonom, ki ureja dodatno pokojninsko zavarovanje (drugi odstavek 13. člena).

Ustanovitev Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev in preoblikovanje ZVPSJU v podsklad 
Krovnega zaprtega pokojninskega sklada javnih uslužbencev je v pristojnost Vlade RS, ki sprejme tudi 
pravila upravljanja Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev in pokojninski načrt 
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev (smiselna uporaba 5. in 6. 
člena ZKDPZJU).

Za izdajo dovoljenja za oblikovanje Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev je pristojna
Agencija za trg vrednostnih papirjev v skladu z zakonom, ki ureja dodatno pokojninsko zavarovanje in 
tem zakonom (smiselna uporaba 7. člena ZKDPZJU).

V skladu z zgoraj navedenim je za oblikovanje Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev in 
za preoblikovanje ZVPSJU v podsklad Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev potrebno 
najprej sprejeti sklep ustanovitelja. Zatem bo potrebno pripraviti in sprejeti vse pravne podlage za 
delovanje sklada, ki bodo omogočile pridobitev dovoljenja za preoblikovanje in pridobitev potrebnih 
soglasij Agencije za trg vrednostnih papirjev.

Tako bo potrebno pripraviti in sprejeti:
- Pokojninski načrt krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev,
- Pravila krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev,
- Izjavo o naložbeni politiki, ločeno za vsak podsklad, 
- Pogodbo o upravljanju krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev,
- Načrt upravljanja tveganj in 
- Pogodbo o opravljanju skrbniških storitev.

S sprejetjem predlaganega sklepa bo Vlada RS kot ustanoviteljica sprožila postopek ustanovitve 
Krovnega pokojninskega sklad javnih uslužbencev in preoblikovanje ZVPSJU v podsklad Krovnega 
pokojninskega sklada javnih uslužbencev.
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