
                               
        
 
 
Na podlagi 1. in 2. točke šestega odstavka 284. člena, tretjega odstavka 366. 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, 102/15, 
23/17, 40/17 in 65/17) in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list 
RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja  
 

 
Sklep o spremembi Sklepa o poročanju upravljavca pokojninskega sklada, oblikovanega kot 

kritni sklad 
  

1. člen  
  
V Sklepu o poročanju upravljavca pokojninskega sklada, oblikovanega kot kritni sklad (Uradni list RS, 
št. 98/13, 29/14, 47/14, 26/16 in 4/18) se obrazec St-P2 nadomesti z obrazcem St-P2, ki je priloga 
in sestavni del tega sklepa. 

  
2. člen  

  
  
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
  
  
  
  
Št. 00701-14/2018-1  
Ljubljana, dne 22. novembra 2018 
EVA 2018-1611-0077 
  
  
                      Predsednik strokovnega sveta   
                        Agencije za zavarovalni nadzor  
                      mag. Gorazd Čibej l.r.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3549
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3499
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-4087
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1209
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2004
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3064


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. 
člen ZPIZ-2) 

članstvo ostane

Število članov na 
koncu obdobja oz. 

vplačila in 
izplačila(2)

Doživetje - prehod na rente

Izplačilo OV (po 
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)
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