
 
Opozorilo: Gre za neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravila Agencija za zavarovalni 
nadzor kot informativni pripomoček, glede katerega Agencija za zavarovalni nadzor ne 
prevzema odškodninske ali druge odgovornosti! 
 

 
Sklep 

o poročanju upravljavca pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad 
 
 

1. člen 
(vsebina sklepa) 

 
(1) Ta sklep ureja poročanje upravljavca pokojninskega sklada, ki je oblikovan kot kritni 
sklad (v nadaljnjem besedilu: kritni sklad), Agenciji za zavarovalni nadzor (v nadaljnjem 
besedilu: Agencija), in sicer: 

1. način in roke predložitve načrta upravljanja tveganj kritnega sklada in njegovih 
sprememb; 

2. podrobnejši način in roke poročanja informacij iz četrtega odstavka 284. člena 
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 in 
39/13; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2); 

3. vsebino, način in roke rednega poročanja podatkov iz prvega odstavka 366. člena 
ZPIZ-2 o: 

- vrsti in sestavi naložb kritnega sklada, 
- vrednosti enote premoženja in čisti vrednosti sredstev kritnega sklada, 
- številu članov kritnega sklada,  
- vplačilih, odkupnih vrednostih, prenosih sredstev in donosnosti kritnega 

sklada. 
 
(2) Po tem sklepu poroča o kritnih skladih tudi upravljavec skupine kritnih skladov. 
 

2. člen 
(poročanje o načrtu upravljanja tveganj) 

 
Upravljavec kritnega sklada načrt upravljanja tveganj kritnega sklada in vsako njegovo 
spremembo posreduje Agenciji v roku osmih dni po sprejemu na elektronski naslov 
»porocanje@a-zn.si«. Spremenjen načrt upravljanja tveganj upravljavec predloži v obliki 
besedila, iz katerega so razvidne spremembe in v obliki čistopisa. Upravljavec v spremnem 
dopisu navede tudi razloge za spremembe načrta upravljanja tveganj (na primer 
pomembna sprememba izpostavljenosti kritnega sklada).  

 
3. člen 

(poročanje o vrsti in sestavi naložb) 
 
(1) Upravljavec za vsak kritni sklad, ki ga upravlja, poroča Agenciji za zavarovalni nadzor  
o vrstah in sestavi naložb kritnega sklada na način, predpisan z Navodilom o načinu 
elektronskega poročanja o naložbah, ki je priloga sklepa Agencije za zavarovalni nadzor, ki 
ureja podrobnejša pravila za premoženje kritnih skladov pokojninskih družb za dodatno 
invalidsko in dodatno družinsko pokojnino ter za izplačevanje pokojninskih rent in 



poročanje o naložbah teh kritnih skladov ter o naložbah pokojninskih družb, ki niso 
financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij (v nadaljnjem besedilu: Sklep o naložbah). 
 
(2) Upravljavec v primeru vrste naložbe »Terjatve do upravljavca zaradi nedoseganja 
zajamčene donosnosti« vnese v stolpec (5) Vrsta naložb (CIC koda naložbe) kodo 09, v 
primeru vrste naložbe »Druge terjatve« pa vnese v stolpec (5) CIC kodo 00. 
 
 
 

4. člen 
(poročanje o izvedenih finančnih instrumentih) 

  
(1) Upravljavec poroča o vrstah izvedenih finančnih instrumentov, v katere je nalagal 
sredstva kritnega sklada, v okviru poročanja o vrsti in sestavi naložb v skladu s predhodnim 
členom tega sklepa in Poročilom o izvedenih finančnih instrumentih (v nadaljnjem 
besedilu: Poročilo). Poročilo obsega preglednico, izpolnjeno v skladu z Navodilom za 
izpolnjevanje preglednice za poročanje o naložbah kritnega sklada v izvedene finančne 
instrumente, ki je priloga in sestavni del tega sklepa, in pojasnila k preglednici.  
 
(2) Pojasnila k preglednici obsegajo najmanj: 

- opis pomembnejših sprememb glede na predhodno obdobje poročanja in 
- navedbe o uspešnosti uporabe izvedenih finančnih instrumentov za zniževanje 

tveganj pri upravljanju premoženja kritnega sklada. 
 

5. člen 
(poročanje o vrednosti enote premoženja in čisti vrednosti sredstev) 

    
(1) Če upravljavec, v skladu z določbami pokojninskega načrta, vrednost sredstev 
zavarovanca izračunava glede na vrednost enote premoženja (v nadaljnjem besedilu: VEP), 
poroča na obrazcu St-P1, ki je priloga in sestavni del tega sklepa, o matični številki 
kritnega sklada, obračunskem dnevu, VEP, številu enot premoženja in čisti vrednosti 
sredstev.  
 
(2) Skrbnik preveri in z elektronskim podpisom potrdi pravilnost izračuna in podatkov na 
obrazcu St-P1. 

 
6. člen 

(poročanje o številu članov, vplačilih, odkupnih vrednostih, prenosih sredstev in donosnosti 
kritnega sklada) 

 
(1) Upravljavec za vsak kritni sklad, ki ga upravlja, poroča o številu članov, vplačilih, 
odkupnih vrednostih, prenosih sredstev in donosnosti kritnega sklada na obrazcih St-P2 do 
St-P6, ki so priloge in sestavni deli tega sklepa.  
 
(2) Upravljavec v izračunu letne, triletne in petletne donosnosti pokojninskega sklada na 
obrazcih St-P4, St-P5 in St-P6 upošteva, da so bila vplačila in izplačila, prikazana v vrsticah 
»Znesek vplačil v mesecu« in »Znesek izplačil v mesecu«, opravljena na zadnji dan 
posameznega meseca. 
 
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena upravljavec: 



- na obrazcih od St-P4 do St-P6 ne prikaže podatkov za kritne sklade, ki na zadnji dan 
obdobja, za katerega poroča, niso oblikovani vsaj eno leto; 

- na obrazcih St-P5 in St-P6 ne prikaže podatkov za kritne sklade, ki na zadnji dan 
obdobja, za katerega se poroča, niso oblikovani vsaj tri leta; 

- na obrazcu St-P6 ne prikaže podatkov za kritne sklade, ki na zadnji dan obdobja, za 
katerega se poroča, niso oblikovani vsaj pet let. 

 
(4) Upravljavec, ki izvaja dodatno zavarovanje na podlagi skupine kritnih skladov, prikaže 
tudi podatek o članih skupine kritnih skladov, ki so hkrati vključeni v več kritnih skladov, 
na način, da jih v okviru istega pokojninskega načrta šteje samo enkrat. 
 

7. člen 
(način in roki poročanja) 

 
(1) Upravljavec v sistem elektronskega poročanja Agencije odda poročila o podatkih iz: 

- 5. člena tega sklepa v roku enega meseca po izteku meseca, v katerem je bil 
opravljen obračun, 

- 3., 4. in 6. člena tega sklepa, razen iz obrazcev St-P5 in St-P6, v roku enega meseca 
po izteku meseca, na katerega se poročilo nanaša, pri čemer pojasnila iz drugega 
odstavka 4. člena odda v pdf formatu, 

- obrazcev St-P5 in St-P6 iz 6. člena tega sklepa v roku enega meseca po izteku 
koledarskega  leta. 

 
(2) Pokojninska družba, kot upravljavec kritnega sklada, vključi podatke o vrsti in sestavi 
naložb iz 3. člena tega sklepa v poročilo iz prvega odstavka 5. člena Sklepa o naložbah, in 
sicer po stanju na zadnji dan vsakega trimesečja. 
  

8. člen 
(prehodna določba) 

 
(1) Upravljavec, ki na dan uveljavitve tega sklepa upravlja kritne sklade, prvič poroča po 
tem sklepu o podatkih iz 3. in 4. člena za mesec januar 2014, pri čemer mu pri prvem 
poročanju ni treba pripraviti pojasnil iz drugega odstavka 4. člena tega sklepa. 
 
(2) Upravljavec, ki na dan uveljavitve tega sklepa upravlja kritne sklade, prvič poroča po 
tem sklepu o podatkih na obrazcu: 

- St-P1, St-P2 in St-P3 za obdobje od 1. 12. 2013 do 31. 12. 2013; 
- St-P4 za obdobje od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013; 
- St-P5 za obdobje od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013; 
- St-P6 za obdobje od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2013. 

 
9. člen 

(uveljavitev sklepa) 
 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
 
 
Sklep o poročanju upravljavca pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad je bil 
objavljen v Uradnem listu RS, št. 98/2013 dne 29. 11. 2013. 



____________________________ 
 
Sklep o spremembi Sklepa o poročanju upravljavca pokojninskega sklada, oblikovanega 
kot kritni sklad (Uradni list RS, št. 29/2014), objavljen dne 25. 4. 2014, vsebuje tudi 
naslednji določbi: 
 

2. člen 
 
Obrazci St-P2, St-P3, St-P4, St-P5 in St-P6, ki so sestavni del Sklepa, se nadomestijo z 
novimi obrazci St-P2, St-P3, St-P4, St-P5 in St-P6, ki so sestavni del tega sklepa.  
 

3. člen 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
____________________________ 
 
 
 
 
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju upravljavca pokojninskega 
sklada, oblikovanega kot kritni sklad (Uradni list RS, št. 26/2016), objavljen dne 8. 4. 
2016, vsebuje tudi naslednjo določbo: 
 

4. člen 
 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
PRILOGE: 
 

Navodilo za izpolnjevanje preglednice za poročanje o naložbah kritnega sklada v 
izvedene finančne  instrumente   

St-P1: Vrednost enote premoženja in čista vrednost sredstev 

St-P2 : Podatki o številu članov kritnega sklada, vplačilih, odkupnih vrednostih in 
prenosih sredstev 

St-P3: Donosnost pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad - mesečna 
donosnost 

St-P4: Donosnost pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad v obdobju 
enega leta 

St-P5: Donosnost pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad v obdobju 
zadnjih treh let 

St-P6: Donosnost pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad v obdobju 
zadnjih petih let 



Navodilo za izpolnjevanje preglednice za poročanje o naložbah kritnega sklada v 
izvedene finančne  instrumente   
 
Upravljavec poroča o posameznih naložbah kritnega sklada v izvedene finančne 
instrumente na način, da v stolpcih preglednice prikaže naslednje podatke: 
 
(1) Datum, na katerega se poročilo nanaša. Datum se vpiše kot dvomestna oznaka dneva 
in meseca ter štirimestna oznaka leta. 
 
(2) Matična številka poročevalca. Matična številka poročevalca iz Poslovnega registra 
Slovenije. 
 
(3) Matična številka kritnega sklada. Matična številka kritnega sklada iz Poslovnega 
registra Slovenije. 
 
(4) Vrsta sklada glede na naložbeno politiko. Za kritni sklad najmlajše ciljne starostne 
skupine se vpiše oznaka NCSS, za kritni sklad srednje ciljne starostne skupine se vpiše 
oznaka SCSS, za kritni sklad, ki zagotavlja minimalno zajamčeno donosnost, se vpiše 
oznaka ZMZD. 
 
(5) Vrsta izvedenega finančnega instrumenta. Vpiše se vrsta izvedenega finančnega 
instrumenta iz spodnjega šifranta: 
 
A Standardizirana terminska pogodba  
A1 Terminska pogodba na delnico ali delniški indeks 
A2 Terminska pogodba na obrestno mero 
A3 Valutna terminska pogodba 
A8 Tveganje smrtnosti 
A9 Drugo 
 
B Nakupna opcija  
B1 Nakupna opcija na delnico ali delniški indeks 
B2 Nakupna opcija na obveznico 
B3 Valutna nakupna opcija 
B4 Nakupni boni 
B6 Zamenljiva opcija 
B8 Tveganje smrtnosti 
B9 Drugo 
 
C Prodajna opcija  
C1 Prodajna opcija na delnico ali delniški indeks 
C2 Prodajna opcija na obveznico 
C3 Valutna prodajna opcija 
C4 Prodajna opcija z upravičenji 
C6 Zamenljiva opcija 
C8 Tveganje smrtnosti 
C9 Drugo 
 
D Zamenjave  



D1 Zamenjave obrestne mere 
D2 Valutne zamenjave 
D3 Zamenjave obrestne mere in valute 
D5 Zamenjave vrednostnega papirja 
D8 Tveganje smrtnosti 
D9 Drugo 
 
E Nestandardizirana terminska pogodba   
E1 Rokovni sporazum o obrestni meri 
E2 Rokovni sporazum o menjalnem tečaju 
E8 Tveganje smrtnosti 
E9 Drugo 
 
F Kreditni Izvedeni finančni inštrumenti 
F1 Zamenjava kreditnega tveganja 
F2 Opcije na kreditni razpon 
F3 Zamenjava na kreditni razpon 
F4 Zamenjava celotnega donosa 
F9 Drugo 
 
(6) Identifikacijska oznaka izvedenega finančnega instrumenta. Izbere se ena izmed 
naslednjih oznak po naslednjem vrstnem redu: ISO 6166 ISIN, CUSIP, Bloomberg Ticker, 
Reuters Instrument Code, CFI Code. 
 
(7) Naziv pogodbe o izvedenem finančnem instrumentu. 
 
(8) Vrsta trga. Vpiše se trimestna šifra vrste trga, in sicer kratica REG, kadar gre za 
organiziran trg ali večstranski sistem trgovanja (MTF), kot je opredeljen v zakonu, ki ureja 
trg finančnih instrumentov,  kratica OTC, kadar gre za trg institucionalnih vlagateljev, in 
kratica RST, kadar gre za druge trge, ki se ne uvrščajo med organizirane trge, kot jih 
opredeljuje prej navedeni zakon. 
 
(9) Naziv nasprotne stranke (pogodbenika). Navede se ime oziroma firma nasprotne 
stranke (pogodbenika). Vpiše se ime organiziranega trga v primeru standardiziranih 
izvedenih finančnih instrumentov ali ime oziroma firma nasprotne stranke v primeru 
nestandardiziranih izvedenih finančnih instrumentov.  
 
(10) Država nasprotne stranke (pogodbenika). Vpiše se ISO koda države izdajatelja 
(pogodbenika). 
 
(11) Matična številka nasprotne stranke (pogodbenika). Vpiše se matična številka 
nasprotne stranke (pogodbenika), rezidenta iz Poslovnega registra Slovenije oziroma 
prazno polje za nerezidenta. 
 
(12) Sektor nasprotne stranke (pogodbenika). Vpiše se sektor nasprotne stranke na 
podlagi zadnje različice statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti v Evropski uniji 
(NACE - standardna klasifikacija dejavnosti). Šifrant sektorjev rezidentov je pripravljen v 
skladu z Uredbo (EU) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 
2006 o uvedbi statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Rev 2. 
 



 
(13) ISO koda države trgovanja. Država trgovanja je država, kjer je izvedeni finančni 
instrument uvrščen v trgovanje. Če se s finančnim instrumentom trguje na več trgih, se 
vpiše država trga, ki je bil podlaga za določitev vrednosti finančnega instrumenta. 
 
(14) Identifikacijska oznaka osnovnega instrumenta. Če je osnovni instrument posamezen 
finančni instrument, se vpiše ena izmed naslednjih oznak tega instrumenta po naslednjem 
vrstnem redu: ISO 6166 ISIN, CUSIP, Bloomberg Ticker, Reuters Instrument Code, CFI Code. 
Če je osnovni instrument finančni indeks, se vpiše kratica FI, za obrestno mero se vpiše 
kratica IR, za devizni tečaj se vpiše kratica ER, za valuto se vpiše CU. 
 
(15) Vrsta varovanja pred tveganji. Vpiše se dvomestna šifra, in sicer:  

01  Varovanje pred tveganjem spremembe obrestne mere 
02 Varovanje pred tveganjem spremembe cene lastniških vrednostnih papirjev 
03 Varovanje pred valutnim tveganjem  
04 Varovanje pred kreditnim tveganjem 
09  Drugo 

 
(16) Valuta izvedenega finančnega instrumenta. Vpiše se oznaka iz šifranta valut ISO 4217 
za vpis valute izvedenega finančnega instrumenta, to je valute nominalnega zneska 
izvedenega finančnega instrumenta. Za izvedene finančne instrumente, ki imajo več kot en 
par valut, upravljavec poroča podatke v različnih vrsticah.  
 
(17) Nominalni znesek izpostavljenosti iz izvedenega finančnega instrumenta. Vpiše se 
nominalna vrednost, na katero se glasi pogodba, pri zamenjavah in nestandardiziranih 
terminskih pogodbah. V primeru opcij in standardiziranih terminskih pogodb se vpiše obseg 
pogodbe (contract size), ki je podlaga izvedenemu finančnemu instrumentu, pomnožen s 
številom pogodb.  
 
(18) Knjigovodska vrednost izvedenega finančnega instrumenta. V tabelo se vpiše 
podatek o pošteni vrednosti izvedenega finančnega instrumenta na dve decimalni mesti. Če 
izvedeni finančni instrument predstavlja finančno obveznost, se znesek poroča z 
negativnim predznakom. 
 
(19) Način (metoda) določitve poštene vrednosti izvedenega finančnega instrumenta. 
Vpiše se način, na podlagi katerega je bila določena poštena vrednost iz zaporedne številke 
(18) tega navodila. Če izvedeni finančni instrument kotira na organiziranem trgu, se v 
tabelo vpiše kratica QMP. Če za izvedeni finančni instrument ne obstaja delujoči trg in je 
poštena vrednost določena na podlagi modela vrednotenja, se v tabelo vpiše kratica MV.  
 
(20) Datum sklenitve pogodbe. Datum se vpiše kot dvomestna oznaka dneva in meseca ter 
štirimestna oznaka leta. 
 
(21) Datum zapadlosti pogodbe. Vpiše se pogodbeno določen dan prenehanja pogodbe, 
bodisi da gre za pogodbeni datum zapadlosti ali datum poteka roka veljavnosti v primeru 
opcij. 
 



(22) Dobiček ali izguba. Vpiše se znesek dobička oziroma izgube iz izvedenega finančnega 
instrumenta od dneva pridobitve do dneva poročanja. V primeru izgube se znesek poroča s 
negativnim predznakom. 
 
(23) Največja možna izguba ob zaprtju pozicije. Vpiše se največja možna izguba iz 
izvedenega finančnega instrumenta v primeru prenehanja pogodbe.  



Upravljavec:    

Vrednost enote premoženja in čista vrednost sredstev St-P1

Mesec: 
Poslovno leto: 

Zneski v EUR

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 ZMZD - kritni sklad za dodatno pokojninsko zavarovanje, katerega premoženje 
je razdeljeno na enote premoženja - zagotavlja zajamčeno donosnost

1a

2 NCSS - kritni sklad za dodatno pokojninsko zavarovanje, katerega premoženje je 
razdeljeno na enote premoženja - namenjen najmlajši starostni skupini

2a

3 SCSS - kritni sklad za dodatno pokojninsko zavarovanje, katerega premoženje je 
razdeljeno na enote premoženja - namenjen srednji starostni skupini

3a

* Obračunski dan se nanaša na dan, ki je pred datumom začetka meseca, na katerega se nanaša poročilo.

** Obračunski dan se nanaša na dan, ki je znotraj meseca, na katerega se nanaša poročilo.

______________, dne _____20___ Skrbnik: Datum potrditve skrbnika:  Žig Sestavil: Odg. delavec:

Število enot premoženja v 
obtoku po obračunu

Čista vrednost sredstev po 
stanju na obračunski dan 

pred konverzijo

Če ima upravljavec več kritnih skladov, se vrstice od 1a do 3a po potrebi razdeli na več vrstic, v katere se vpiše posamezni kritni sklad (dodatna označba zap. št. vrstice z b, c, d itd.) z ustreznim opisom (matična številka KS) in razčlenjenimi vrednostmi za vsak posamezni kritni sklad.

VEP po obračunu

Obračunski dan

Obračunski dan* VEP po obračunu Obračunski dan**
Število enot premoženja v 

obtoku po obračunu

Zap. 
št. 

vrsti
ce

Kritni sklad

Število kritnih 
skladov

Matična št. 
kritnega sklada

Predhodni obračunski dan



Upravljavec:    

Spremembe pri dodatnem pokojninskem zavarovanju po kritnih skladih - varčevanje
Podatki o številu članov kritnega sklada, vplačilih, odkupnih vrednostih in prenosih sredstev St-P2

Mesec:
Poslovno leto: 

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20=21+22+23 21 22 23 24=2+3-10-20

1
ZMZD - kritni sklad za dodatno pokojninsko 
zavarovanje, ki zagotavlja zajamčeno donosnost

Matična št. kritnega sklada

Št. članov
Vplačilo

OV oz. prenos sredstev

2
NCSS - kritni sklad za dodatno pokojninsko 
zavarovanje namenjen najmlajši starostni skupini

Matična št. kritnega sklada

Št. članov

Vplačilo

OV oz. prenos sredstev

3
SCSS - kritni sklad za dodatno pokojninsko 
zavarovanje namenjen srednji starostni skupini

Matična št. kritnega sklada

Št. članov

Vplačilo

OV oz. prenos sredstev

4 Skupina kritih skladov

Ime oz. številka skupine KS

Št. članov

Vplačilo

OV oz. prenos sredstev

Če ima upravljavec več kritnih skladov, se vrstice od 1a do 4a po potrebi razdeli na več vrstic, v katere se vpiše posamezni kritni sklad (dodatna označba zap. št. vrstice z b, c, d itd.) z ustreznim opisom (matična številka KS) in razčlenjenimi vrednostmi za vsak posamezni kritni sklad.
(1) V stolpcih se prikazuje število članov, vplačila in izplačila (OV oz. prenos sredstev) glede na opis posameznega stolpca.
(2) Obdobje je čas od predhodnega obračunskega dne do zadnjega obračunskega dne v mesecu, na katerega se poročilo nanaša.
(3) Število članov v stolpcih 3 in 10 ni nujno enako vsoti števila članov stolpcev od 4 do 9 oziroma od 11 do 19.

(4) Prehodi med pokojninskimi skladi (PS) ne vključujejo prehodov med kritnimi skladi iz skupine kritnih skladov.

______________, dne _____20___  Žig Sestavil: Odg. delavec:

Zneski v EUR

Zmanjšanje 
števila članov oz. 

izplačila(3)

Prehodi znotraj 
skupine KS - 

IZSTOP (vplačila in 
sredstva)

Prehodi znotraj 
skupine KS - IZSTOP 

(vplačevanje se 
prenese; OV ostane)

Izplačilo OV (417. 
členu ZPIZ-2) 

članstvo ostane

Število članov na 
koncu obdobja oz. 

vplačila in 
izplačila(2)

Doživetje - prehod na rente

Izplačilo OV (221. 
in 417. členu ZPIZ-

2)
Smrt Doživetje

4a

Prehodi znotraj 
skupine KS - IZSTOP 
(prenos sredstev) 

vplačil ni

Prehodi znotraj 
skupine KS - IZSTOP 
(prenos sredstev) 

vplačila so

Prehodi med PS(4) - 
IZSTOP (med 

izvajalci)

2a

Kritni sklad

Podatki na 
začetku 

obdobja oz. v 
obdobju (2)

Število kritnih skladov 
oziroma skupine KS

Povečanje 
števila članov 
oz. vplačila(3)

Prehodi znotraj 
skupine KS - VSTOP 
(prenos sredstev)

Prenos OV na KS 
za pokojninske 

rente (pri 
izvajalcu)

Prenos OV na 
drugega 

izplačevalca 
pokojninskih rent

Prekinitev in 
izplačilo OV (417. 

člen ZPIZ-2)

Prehodi med PS(4) - 
IZSTOP (pri 
izvajalcu)

Spremembe v času varčevanja(1)

Prehodi znotraj 
skupine KS - VSTOP 

(vplačila)
Novi člani

3a

1a

Zap. 
št. 

vrst.

Prehodi med PS(4) - 
VSTOP (med 

izvajalci)

Prehodi med PS(4) - 
VSTOP (pri 
izvajalcu)

Prehodi znotraj 
skupine KS - VSTOP 

(vplačila in 
sredstva)



Upravljavec:    

Donosnost pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad - mesečna donosnost St-P3

Mesec: 
Poslovno leto: 

Zneski v EUR

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11=([6]-[4])/[4]*100 ali 
11=([7[-[8]-[9])/[10]*100

1
ZMZD - kritni sklad za dodatno pokojninsko zavarovanje, katerega 
premoženje je razdeljeno na enote premoženja - zagotavlja 
zajamčeno donosnost

1a

2
NCSS - kritni sklad za dodatno pokojninsko zavarovanje, katerega 
premoženje je razdeljeno na enote premoženja - namenjen najmlajši 
starostni skupini

2a

3
SCSS - kritni sklad za dodatno pokojninsko zavarovanje, katerega 
premoženje je razdeljeno na enote premoženja - namenjen srednji 
starostni skupini

3a

4
ZMZD - kritni sklad za dodatno pokojninsko zavarovanje, katerega 
premoženje NI razdeljeno na enote premoženja - zagotavlja 
zajamčeno donosnost

4a

5
NCSS - kritni sklad za dodatno pokojninsko zavarovanje, katerega 
premoženje NI razdeljeno na enote premoženja - namenjen najmlajši 
starostni skupini

5a

6
SCSS - kritni sklad za dodatno pokojninsko zavarovanje, katerega 
premoženje NI razdeljeno na enote premoženja - namenjen srednji 
starostni skupini

6a

Če ima upravljavec več kritnih skladov, se vrstice od 1a do 6a po potrebi razdeli na več vrstic, v katere se vpiše posamezni kritni sklad (dodatna označba zap. št. vrstice z b, c, d itd.) z ustreznim opisom (matična številka KS) in razčlenjenimi vrednostmi za vsak posamezni kritni sklad.

(1) Obdobje je čas od predhodnega obračunskega dne do zadnjega obračunskega dne v mesecu, na katerega se poročilo nanaša.
(2) Obračunski dan se nanaša na dan, ki je pred datumom začetka meseca, na katerega se poročilo nanaša.
(3) Obračunski dan se nanaša na dan, ki je znotraj meseca, na katerega se poročilo nanaša. 

  
______________, dne _____20___  Žig Sestavil: Odg. delavec:

Odhodki naložb v 
mesecu(5) Drugi odhodki (6)

Vrednost naložb na 
začetku meseca Mesečna donosnost KS Obračunski dan(2) VEP Obračunski dan(3) VEP

(4) Prihodki naložb v mesecu vsebujejo zneske iz naslednjih postavk Izkaza poslovnega izida iz Sklepa o letnem poročilu in medletnih računovodskih izkazih pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad ter skupine kritnih skladov (Uradni list RS, št. 79/2013): II. Finančni 
prihodki, III. Prihodki od naložbenih nepremičnin, VI. Prihodki iz vplačil upravljavca zaradi nedoseganja zajamčene donosnosti.

(5) Odhodki naložb v mesecu vsebujejo zneske iz naslednjih postavk Izkaza poslovnega izida iz Sklepa o letnem poročilu in medletnih računovodskih izkazih pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad ter skupine kritnih skladov (Uradni list RS, št. 79/2013): XI. Finančni 
odhodki, XII. Odhodki naložbenih nepremičnin.

(6) Drugi odhodki vsebujejo zneske iz naslednjih postavk Izkaza poslovnega izida iz Sklepa o letnem poročilu in medletnih računovodskih izkazih pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad ter skupine kritnih skladov (Uradni list RS, št. 79/2013): VIII.a. Provizija za 
upravljanje, IX. Odhodki v zvezi z banko skrbnico, X. Drugi odhodki, ki v skladu s pravili upravljanja neposredno bremenijo kritni sklad.

Zap. 
št. 

vrst.
Kritni sklad Število kritnih 

skladov
Matična št. 

kritnega sklada

Na začetku obdobja(1) Na koncu obdobja(1)

Prihodki naložb v 
mesecu(4)



Upravljavec:    

Donosnost pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad v obdobju enega leta St-P4

Zadnji mesec drsečega leta:

Koledarsko leto konca drsečega leta:

Zneski v EUR

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19=([6]-[4])/[4]*100

1
ZMZD - kritni sklad za dodatno pokojninsko zavarovanje, katerega 
premoženje je razdeljeno na enote premoženja - zagotavlja 
zajamčeno donosnost

1a

2
NCSS - kritni sklad za dodatno pokojninsko zavarovanje, katerega 
premoženje je razdeljeno na enote premoženja - namenjen najmlajši 
starostni skupini

2a

3
SCSS - kritni sklad za dodatno pokojninsko zavarovanje, katerega 
premoženje je razdeljeno na enote premoženja - namenjen srednji 
starostni skupini

3a

4
ZMZD - kritni sklad za dodatno pokojninsko zavarovanje, katerega 
premoženje NI razdeljeno na enote premoženja - zagotavlja 
zajamčeno donosnost

Vrednost sredstev na začetku oziroma koncu drsečega leta(1)

Znesek vplačil(2) v mesecu

Znesek izplačil(3) v mesecu

5
NCSS - kritni sklad za dodatno pokojninsko zavarovanje, katerega 
premoženje NI razdeljeno na enote premoženja - namenjen najmlajši 
starostni skupini

Vrednost sredstev na začetku oziroma koncu drsečega leta(1)

Znesek vplačil(2) v mesecu

Znesek izplačil(3) v mesecu

6
SCSS - kritni sklad za dodatno pokojninsko zavarovanje, katerega 
premoženje NI razdeljeno na enote premoženja - namenjen srednji 
starostni skupini

Vrednost sredstev na začetku oziroma koncu drsečega leta(1)

Znesek vplačil(2) v mesecu

Znesek izplačil(3) v mesecu

Če ima upravljavec več kritnih skladov, se vrstice od 1a do 6a po potrebi razdeli na več vrstic, v katere se vpiše posamezni kritni sklad (dodatna označba zap. št. vrstice z b, c, d itd.) z ustreznim opisom (matična številka KS) in razčlenjenimi vrednostmi za vsak posamezni kritni sklad.

(2) Znesek vplačil zajema vplačila premij pokojninskega zavarovanja in prenos sredstev v KS, zmanjšana za vstopne stroške.
(3) Znesek izplačil zajema izplačila odkupnih vrednosti in prenos sredstev iz KS.
(4) Obračunski dan se nanaša na dan zadnje konverzije pred začetkom drsečega leta.
(5) Obračunski dan se nanaša na dan zadnje konverzije v drsečem letu.
(6) V primeru KS, katerega premoženje NI razdeljeno na enote premoženja, se letna donosnost izražena v odstotkih določi tako, da vrednost naložb na začetku obdobja, z upoštevanjem vplačil in izplačil, da vrednost naložb na koncu obdobja  (NOTRANJA STOPNJA DONOSNOSTI).

______________, dne _____20___  Žig Sestavil: Odg. delavec:

tretji mesec četrti mesec

Zap. 
št. 

vrst.

Kritni sklad
Število 
kritnih 
skladov

Matična št. 
kritnega sklada

Na začetku drsečega leta Na koncu drsečega leta

deveti mesec deseti mesec

Drseče leto

Letna donosnost KS(6)Obračunski dan(4) VEP Obračunski dan(5) VEP prvi mesec drugi mesec

(1) Vrednost sredstev kritnega sklada vsebuje zneske naslednjih postavk Bilance stanja iz Sklepa o letnem poročilu in medletnih računovodskih izkazih pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad ter skupine kritnih skladov (Uradni list RS, št. 79/2013): A. Naložbene nepremičnine in druge stvarne pravice na nepremičninah, B. Finančne naložbe, C. Terjatve, D. Denarna sredstva in denarni 
ustrezniki, E. Druga sredstva.

predzadnji 
mesec zadnji mesec

4a

5a

6a

peti mesec šesti mesec sedmi mesec osmi mesec



Upravljavec:    

Donosnost pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad v obdobju zadnjih treh let St-P5

Zadnji mesec drsečega triletnega obdobja:

Koledarsko leto konca triletnega obdobja:

Zneski v EUR

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19=([6]-[4])/[4]*100

1
ZMZD - kritni sklad za dodatno pokojninsko zavarovanje, katerega 
premoženje je razdeljeno na enote premoženja - zagotavlja 
zajamčeno donosnost

1a

2
NCSS - kritni sklad za dodatno pokojninsko zavarovanje, katerega 
premoženje je razdeljeno na enote premoženja - namenjen najmlajši 
starostni skupini

2a

3
SCSS - kritni sklad za dodatno pokojninsko zavarovanje, katerega 
premoženje je razdeljeno na enote premoženja - namenjen srednji 
starostni skupini

3a

4
ZMZD - kritni sklad za dodatno pokojninsko zavarovanje, katerega 
premoženje NI razdeljeno na enote premoženja - zagotavlja 
zajamčeno donosnost

Vrednost sredstev na začetku oziroma koncu drsečega leta(1)

Znesek vplačil(2)  v mesecu prvega obdobja

Znesek izplačil(3) v mesecu prvega obdobja

Znesek vplačil(2) v mesecu drugega obdobja

Znesek izplačil(3) v mesecu drugega obdobja

Znesek vplačil(2) v mesecu tretjega obdobja

Znesek izplačil(3) v mesecu tretjega obdobja

5
NCSS - kritni sklad za dodatno pokojninsko zavarovanje, katerega 
premoženje NI razdeljeno na enote premoženja - namenjen najmlajši 
starostni skupini

Vrednost sredstev na začetku oziroma koncu drsečega leta(1)

Znesek vplačil(2)  v mesecu prvega obdobja

Znesek izplačil(3) v mesecu prvega obdobja

Znesek vplačil(2) v mesecu drugega obdobja

Znesek izplačil(3) v mesecu drugega obdobja

Znesek vplačil(2) v mesecu tretjega obdobja

Znesek izplačil(3) v mesecu tretjega obdobja

6
SCSS - kritni sklad za dodatno pokojninsko zavarovanje, katerega 
premoženje NI razdeljeno na enote premoženja - namenjen srednji 
starostni skupini

Vrednost sredstev na začetku oziroma koncu drsečega leta(1)

Znesek vplačil(2)  v mesecu prvega obdobja

Znesek izplačil(3) v mesecu prvega obdobja

Znesek vplačil(2) v mesecu drugega obdobja

Znesek izplačil(3) v mesecu drugega obdobja

Znesek vplačil(2) v mesecu tretjega obdobja

Znesek izplačil(3) v mesecu tretjega obdobja

Če ima upravljavec več kritnih skladov, se vrstice od 1a do 6a po potrebi razdeli na več vrstic, v katere se vpiše posamezni kritni sklad (dodatna označba zap. št. vrstice z b, c, d itd.) z ustreznim opisom (matična številka KS) in razčlenjenimi vrednostmi za vsak posamezni kritni sklad.

(2) Znesek vplačil zajema vplačila premij pokojninskega zavarovanja in prenos sredstev v KS, zmanjšana za vstopne stroške.
(3) Znesek izplačil zajema izplačila odkupnih vrednosti in prenos sredstev iz KS.
(4) Obračunski dan se nanaša na dan zadnje konverzije pred začetkom triletnega drsečega obdobja.
(5) Obračunski dan se nanaša na dan zadnje konverzije v drsečem triletnem obdobju.
(6) V primeru KS, katerega premoženje ni razdeljeno na enake enote premoženja, se triletna donosnost izražena v odstotkih določi tako, da vrednost naložb na začetku obdobja, z upoštevanjem vplačil in izplačil, da vrednost  naložb na koncu obdobja  (NOTRANJA STOPNJA DONOSNOSTI).

______________, dne _____20___  Žig Sestavil: Odg. delavec:

(1) Vrednost sredstev kritnega sklada vsebuje zneske naslednjih postavk Bilance stanja iz Sklepa o letnem poročilu in medletnih računovodskih izkazih pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad ter skupine kritnih skladov (Uradni list RS, št. 79/2013): A. Naložbene nepremičnine in druge stvarne pravice na nepremičninah, B. Finančne naložbe, C. Terjatve, D. Denarna sredstva in denarni 
ustrezniki, E. Druga sredstva.

predzadnji 
mesec zadnji mesec

4a

5a

6a

peti mesec šesti mesec sedmi mesec osmi mesec deveti mesec deseti mesec

Opazovano triletno obdobje

Triletna donosnost KS v 
obdobju(6)Obračunski dan(4) VEP Obračunski dan(5) VEP prvi mesec drugi mesec tretji mesec četrti mesec

Zap. 
št. 

vrst.

Kritni sklad
Število 
kritnih 
skladov

Matična št. 
kritnega sklada

Na začetku obdobja Na koncu obdobja



Upravljavec:    

Donosnost pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad v obdobju zadnjih petih let St-P6

Zadnji mesec drsečega petletnega obdobja:

Koledarsko leto konca petletnega obdobja:

Zneski v EUR

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19=([6]-[4])/[4]*100

1
ZMZD - kritni sklad za dodatno pokojninsko zavarovanje, katerega 
premoženje je razdeljeno na enote premoženja - zagotavlja 
zajamčeno donosnost

1a

2
NCSS - kritni sklad za dodatno pokojninsko zavarovanje, katerega 
premoženje je razdeljeno na enote premoženja - namenjen najmlajši 
starostni skupini

2a

3
SCSS - kritni sklad za dodatno pokojninsko zavarovanje, katerega 
premoženje je razdeljeno na enote premoženja - namenjen srednji 
starostni skupini

3a

4
ZMZD - kritni sklad za dodatno pokojninsko zavarovanje, katerega 
premoženje NI razdeljeno na enote premoženja - zagotavlja 
zajamčeno donosnost

Vrednost sredstev na začetku oziroma koncu drsečega leta(1)

Znesek vplačil(2) v mesecu prvega obdobja

Znesek izplačil(3) v mesecu prvega obdobja

Znesek vplačil(2) v mesecu drugega obdobja

Znesek izplačil(3) v mesecu drugega obdobja

Znesek vplačil(2) v mesecu tretjega obdobja

Znesek izplačil(3) v mesecu tretjega obdobja

Znesek vplačil(2) v mesecu četrtega obdobja

Znesek izplačil(3) v mesecu četrtega obdobja

Znesek vplačil(2) v mesecu petega obdobja

Znesek izplačil(3) v mesecu petega obdobja

5
NCSS - kritni sklad za dodatno pokojninsko zavarovanje, katerega 
premoženje NI razdeljeno na enote premoženja - namenjen najmlajši 
starostni skupini

Vrednost sredstev na začetku oziroma koncu drsečega leta(1)

Znesek vplačil(2) v mesecu prvega obdobja

Znesek izplačil(3) v mesecu prvega obdobja

Znesek vplačil(2) v mesecu drugega obdobja

Znesek izplačil(3) v mesecu drugega obdobja

Znesek vplačil(2) v mesecu tretjega obdobja

Znesek izplačil(3) v mesecu tretjega obdobja

Znesek vplačil(2) v mesecu četrtega obdobja

Znesek izplačil(3) v mesecu četrtega obdobja

Znesek vplačil(2) v mesecu petega obdobja

Znesek izplačil(3) v mesecu petega obdobja

6
SCSS - kritni sklad za dodatno pokojninsko zavarovanje, katerega 
premoženje NI razdeljeno na enote premoženja - namenjen srednji 
starostni skupini

Vrednost sredstev na začetku oziroma koncu drsečega leta(1)

Znesek vplačil(2) v mesecu prvega obdobja

Znesek izplačil(3) v mesecu prvega obdobja

Znesek vplačil(2) v mesecu drugega obdobja

Znesek izplačil(3) v mesecu drugega obdobja

Znesek vplačil(2) v mesecu tretjega obdobja

Znesek izplačil(3) v mesecu tretjega obdobja

Znesek vplačil(2) v mesecu četrtega obdobja

Znesek izplačil(3) v mesecu četrtega obdobja

Znesek vplačil(2) v mesecu petega obdobja

Znesek izplačil(3) v mesecu petega obdobja

Če ima upravljavec več kritnih skladov, se vrstice od 1a do 6a po potrebi razdeli na več vrstic, v katere se vpiše posamezni kritni sklad (dodatna označba zap. št. vrstice z b, c, d itd.) z ustreznim opisom (matična številka KS) in razčlenjenimi vrednostmi za vsak posamezni kritni sklad.

(2) Znesek vplačil zajema vplačila premij pokojninskega zavarovanja in prenos sredstev v KS, zmanjšana za vstopne stroške.
(3) Znesek izplačil zajema izplačila odkupnih vrednosti in prenos sredstev iz KS.
(4) Obračunski dan se nanaša na dan zadnje konverzije pred začetkom petletnega drsečega obdobja.
(5) Obračunski dan se nanaša na dan zadnje konverzije v drsečem petletnem obdobju.
(6) V primeru KS, katerega premoženje ni razdeljeno na enake enote premoženja, se petletna donosnost izražena v odstotkih določi tako, da vrednost naložb na začetku obdobja, z upoštevanjem vplačil in izplačil, da vrednost  naložb na koncu obdobja  (NOTRANJA STOPNJA DONOSNOSTI).

______________, dne _____20___  Žig Sestavil: Odg. delavec:

(1) Vrednost sredstev kritnega sklada vsebuje zneske naslednjih postavk Bilance stanja iz Sklepa o letnem poročilu in medletnih računovodskih izkazih pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad ter skupine kritnih skladov (Uradni list RS, št. 79/2013): A. Naložbene nepremičnine in druge stvarne pravice na nepremičninah, B. Finančne naložbe, C. Terjatve, D. Denarna sredstva in denarni 
ustrezniki, E. Druga sredstva.
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Opazovano petletno obdobje
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kritnih 
skladov
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Na začetku obdobja Na koncu obdobja
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