
 
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 po stanju na zadnji dan vsakega meseca, v obliki, 
predpisani z Navodilom o načinu elektronskega poročanja o naložbah pokojninskega sklada, 
oblikovanega kot kritni sklad, ki je priloga in sestavni del tega sklepa. 
  



(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, 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, 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. 
 
 
 
Sklep o spremembi in dopolnitvah Sklepa o poročanju upravljavca pokojninskega 
sklada, oblikovanega kot kritni sklad (Uradni list RS, št. 4/18), objavljen dne 19. 1. 2018, 
vsebuje tudi naslednji določbi in prilogo:  
 
 

3. člen 
 

Prvo poročanje po Sklepu, pri katerem se upoštevajo določbe tega sklepa, je poročanje po 
stanju na dan 31. januar 2018. 

 
4. člen 

 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
Sklep o spremembi in dopolnitvah Sklepa o poročanju upravljavca pokojninskega 
sklada, oblikovanega kot kritni sklad (Uradni list RS, št. 77/18), objavljen dne 30. 11. 
2018, vsebuje tudi naslednji določbi in prilogo:  

 
 
 



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.  

 



PRILOGA 
 
Navodilo  o načinu elektronskega poročanja o naložbah pokojninskega sklada, 
oblikovanega kot kritni sklad 

 
I. Osnovno 
 
(1) Poročevalci oddajo poročilo o vrstah in sestavi naložb kritnega sklada (v nadaljevanju: 
poročilo) v sistem elektronskega poročanja Agencije za zavarovalni nadzor.  
 
(2) Naložbe se v poročilo vnašajo posamično. Poročevalci pri sestavi poročila uporabljajo 
šifrante, ki so navedeni v tem navodilu. Denarni zneski v poročilu se izkazujejo v EUR, 
zaokroženi na dve decimalni mesti. Vrednosti v tujih valutah se preračunajo v EUR po 
tečaju tečajnice Banke Slovenije – referenčni tečaji ECB, ki je veljal na dan, za katerega 
se pripravlja poročilo.  
 
(3) Seštevki knjigovodskih vrednosti naložb v poročilu, skupaj s popravki vrednosti 
(zaporedne številke (27) ), (28) in (29) II. točke tega navodila), razvrščeni po posameznih 
kontih (zaporedna številka (30) II. točke tega navodila), se morajo ujemati z vrednostmi v 
bilanci stanja poročevalca, sestavljenimi za namene poročanja Agenciji za zavarovalni 
nadzor. Če se seštevki knjigovodskih vrednosti naložb razlikujejo od saldov teh kontov v 
poslovnih knjigah poročevalca, ali od knjigovodske vrednosti vseh sredstev v bilanci stanja 
poročevalca, mora poročevalec pojasniti razloge za razlike (v nadaljevanju: pojasnilo 
razlik). Poročevalec pripravi in pošlje Agenciji za zavarovalni nadzor pojasnilo razlik v roku 
kot je določen za predložitev trimesečnih oziroma nerevidiranih letnih računovodskih 
izkazov.  

 
II. Poročevalec vnaša podatke o naložbah v sistem elektronskega poročanja kot sledi: 

 
(1) Datum, na katerega se poročilo nanaša.  
 
(2) Matična številka poročevalca: vpiše se številka iz Poslovnega registra Slovenije pri 
Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: 
Poslovni register Slovenije).  
 
(3) Matična številka kritnega sklada: vpiše se številka iz Poslovnega registra Slovenije.  
 
(4) Vrsta poročila: vpiše se oznaka iz šifranta vrste poročila, ki je naveden v nadaljevanju 
tega navodila.  
 
(5) Vrsta naložb (CIC koda naložbe): vpiše se koda v skladu s Tabelo z dopolnilnimi 
identifikacijskimi kodami, kot jih določa Priloga V in opredeljuje Priloga VI Izvedbene 
uredbe Komisije (EU) 2015/2450 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s 
predlogom za predložitev informacij nadzornim organom (UL L št. 347 z dne 31. 12. 2015), 
v skladu z Direktivo 2009/138 Evropskega parlamenta in Sveta.1  
                                                           
1https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/insurance/reporting-format 



 
(6) Naziv izdajatelja (pogodbenika): vpiše se firma izdajatelja (pogodbenika).  
 
(7) Država izdajatelja (pogodbenika): vpiše se koda države izdajatelja (pogodbenika) iz 
šifranta držav (standard ISO 3166-1-alpha-2 koda države). Če je izdajatelj (pogodbenik) 
institucija evropske skupnosti, se vpiše kratica EU, če je izdajatelj mednarodna institucija 
(mednarodna vladna organizacija, vključno z mednarodnimi finančnimi institucijami, kot 
sta na primer Mednarodni denarni sklad in Mednarodna banka za obnovo in razvoj, ali zveza 
držav, ki presega državne meje in na katero države članice prenesejo določene 
pristojnosti, in njuni organi), se vpiše kratica XA.  
 
(8) ISO koda države trgovanja: vpiše se država, kjer je finančni instrument uvrščen v 
trgovanje. Če se s finančnim instrumentom trguje na večih trgih, se vpiše država trga, ki je 
bil podlaga za določitev vrednosti finančnega instrumenta. 
  
(9) Matična številka izdajatelja (pogodbenika): vpiše se matična številka izdajatelja 
(pogodbenika), če je ta rezident, iz Poslovnega registra Slovenije; prazno polje za 
nerezidenta; oziroma številka 5980003 za domačo fizično osebo.  
 
(10) Sektor izdajatelja (pogodbenika): se vpiše po šifrantu sektorja, kot ga določa razdelek 
S.06.02 Priloge II Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2450 o določitvi izvedbenih 
tehničnih standardov v zvezi s predlogom za predložitev informacij nadzornim organom (UL 
L št. 347 z dne 31. 12. 2015), v skladu z Direktivo 2009/138 Evropskega parlamenta in 
Sveta (gospodarski sektor izdajatelja na podlagi zadnje različice statistične klasifikacije 
gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti (NACE - standardna klasifikacija dejavnosti). 
Šifrant sektorjev (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.  
 
(11) Naziv končnega lastnika izdajatelja (lastnika skupine): Merila za presojo, kdo je končni 
lastnik, ki je upravljavsko, kapitalsko ali kako drugače udeležen v izdajatelju, določajo 14. 
do 18. člen ZZavar-1. V stolpcu (35) Opombe, se navede odstotek delnic (deleža), ki ga ima 
navedeni končni lastnik. V primeru naložb v investicijske sklade se lastniške povezave 
nanašajo na upravljavca sklada. Če je končni lastnik izdajatelja država, se v tabelo vpiše 
naziv predzadnjega lastnika izdajatelja.  
 
(12) ISIN koda vrednostnega papirja.  

 
(13) Oznaka vrednostnega papirja: vpiše se oznaka vrednostnega papirja na domačem trgu 
(če je vrednostni papir vpisan v KDD, se vpiše oznaka vrednostnega papirja, ki jo določi 
KDD) ali na tujem trgu ali oznaka iz šifranta domačih vrednostnih papirjev, izdanih v tujini, 
ki je naveden v nadaljevanju tega navodila. 
 
(14) Vrsta vrednostnega papirja: vpiše se CFI kode po standardu ISO 10962, in sicer se vpiše 
petmestna koda.  
 
(15) Količina (število enot vrednostnega papirja).  



 
(16) Izvirna vrednost naložbe, vrednotena v skladu z mednarodnimi standardi 
računovodskega poročanja (Uredba 1606/2002/ES in Uredba 1725/2003/ES s spremembami, 
v nadaljevanju: MSRP) in tem sklepom.  
 
(17) Poštena vrednost naložbe: vpiše se podatek o pošteni vrednosti naložbe, vrednotene v 
skladu z MSRP in tem sklepom.  
 
(18) Način (metoda) določitve poštene vrednosti naložbe iz zaporedne številke (17) tega 
člena: če naložba kotira na organiziranem trgu, se v tabelo vpiše kratica QMP; če za 
naložbo ne obstaja delujoči trg in je poštena vrednost določena na podlagi cenitve 
pooblaščenega cenilca vrednosti, se v tabelo vpiše kratica CPCV; če za naložbo ne obstaja 
delujoči trg in je poštena vrednost določena na podlagi lastnega modela vrednotenja, se v 
tabelo vpiše kratica LMV. 
 
(19) Kategorija finančnih instrumentov:  
(a) upravljavci kritnih skladov, ki uporabljajo Mednarodni računovodski standard 39, 
vpišejo eno od naslednjih kratic: FVPL, HTM, LAR ali AFS. 
(b) upravljavci kritnih skladov, ki uporabljajo Mednarodni standard računovodskega 
poročanja 9, vpišejo eno od naslednjih kratic: FVPL, AC, FVOCI.  
 
(20) Naložbe v (s poročevalcem) povezane osebe, kot so opredeljene v 14. do 18. členu 
ZZavar-1: vpiše se oznaka iz šifranta povezanih oseb, ki je naveden v nadaljevanju tega 
navodila.  
 
(21) Valuta naložbe v skladu s šifrantom valut, ki je naveden v nadaljevanju tega navodila.  
 
(22) Obrestna mera – realni del v %.  
 
(23) Referenčna obrestna mera: npr. 3M EURIBOR. 
 
(24) Datum naložbe.  
 
(25) Datum zapadlosti.  
 
(26) Prevrednotovalni popravek kapitala: v primeru okrepitve se vpiše s predznakom (+), v 
primeru oslabitve s predznakom (-).  
 
(27) Popravek vrednosti za pričakovane kreditne izgube v 12-mesečnem obdobju (poročajo 
upravljavci kritnih skladov, ki uporabljajo Mednarodni standard računovodskega poročanja 
9). 
 
(28) Popravek vrednosti za pričakovane kreditne izgube v celotnem obdobju trajanja 
(poročajo upravljavci kritnih skladov, ki uporabljajo Mednarodni standard računovodskega 
poročanja 9). 
 
(29) Knjigovodska vrednost naložbe: (v primeru finančnih sredstev, merjenih po odplačni 
vrednosti, pred prilagoditvijo za katerikoli popravek vrednosti iz naslova oslabitve). 



 
(30) Številka konta: vpiše se številka konta, na katerem je evidentirana knjigovodska 
vrednost naložbe skladno s Sklepom o kontnem okviru za zavarovalnice (Uradni list RS, št. 
104/15).  
 
(31) Bonitetna ocena vrednostnega papirja: vpiše se le bonitetno oceno, izdano s strani 
bonitetnih agencij, ki so registrirane ali certificirane v skladu z Uredbo 1060/2009/ES, in 
centralne banke, ki izdajajo bonitetne ocene in so izvzete iz te uredbe.  
 
(32) Bonitetna ocena izdajatelja vrednostnega papirja: vpiše se bonitetna ocena 
izdajatelja vrednostnega papirja, izdana s strani bonitetnih agencij oziroma centralnih 
bank, ki izpolnjujejo enake kriterije kot so navedeni pod zaporedno številko (31) tega 
navodila. V primeru dolžniških vrednostnih papirjev, katerih izdajatelji nimajo lastne 
bonitetne ocene, se lahko vpiše tudi bonitetno oceno pravne osebe, ki za vrednostni papir 
jamči.  
 
(33) Naziv bonitetne agencije oziroma centralne banke, ki je izdelala oceno: če za isti 
vrednostni papir oziroma izdajatelja obstajajo bonitetne ocene različnih bonitetnih 
agencij, poročevalec izmed obstoječih vpiše v tabelo najnižjo.  
 
(34) Zunanji upravljavec premoženja kritnega sklada: če so sredstva kritnega sklada dana v 
upravljanje zunanjemu upravljavcu, se v tabelo vpiše matična številka upravljavca.  
 
(35) Opombe: 
 
– če gre za naložbo »potrdilo o vlogi«, se vpiše oznaka potrdila, število potrdil pri 
posameznem izdajatelju, ki imajo enake pogoje in njihova skupna nominalna vrednost, v 
primeru ostalih naložb pa morebitna druga pojasnila v zvezi s posamezno naložbo;  
 
– če gre za naložbo v nepremičnino, se v polju »naziv izdajatelja (pogodbenika)« navede 
vrsto nepremičnine (poslovni prostor, stanovanje …) in njen naslov, ostala polja, ki se 
nanašajo na pogodbenika, pa so prazna. Če gre za naložbo v obliki gotovine, so polja, ki se 
nanašajo na pogodbenika, prazna. 
 
III. ŠIFRANTI, ki se uporabljajo pri izpolnitvi poročila:  
 
Seznam šifrantov:  
1. šifrant držav  
2. šifrant valut  
3. šifrant finančnih instrumentov 
4. šifrant vrste poročila  
5. šifrant povezanih oseb  
6. šifrant kategorij finančnih inštrumentov 
 
1. šifrant držav: ISO 3166-1-alpha-2 (alpha pomeni uporabo dvomestne črkovne kode, 
primer: SI za Slovenijo)  
 



2. šifrant valut: ISO 4217 (uporaba numerične kode, primer: 978 za EUR)  
 
3. šifrant finančnih instrumentov: CFI koda po standardu ISO 10962 
  
4. šifrant vrste poročila:  
 
4.1. KS: naložbe, ki predstavljajo kritni sklad: 
  
4.1.1. KSDIDP: kritni sklad za dodatno invalidsko in dodatno družinsko pokojnino 
4.1.2. KSIPR: kritni sklad za izplačevanje pokojninskih rent  
4.1.3. KSDPZ: kritni sklad za dodatno pokojninsko zavarovanje (ZPIZ-2) 
 
4.2. LVDZ: naložbe, ki so financirane iz lastnih virov drugih vrst zavarovanj, razen naložb 
za pokrivanje rezervacij za nedoseganje zajamčene vrednosti sredstev pokojninskega 
sklada  
 
4.3. RNZVS: rezervacije za nedoseganje zajamčene vrednosti sredstev pokojninskega 
sklada  
 
5. šifrant povezanih oseb:  
- OD odvisna družba 
- PD pridružena družba 
- DPD kakorkoli drugače s poročevalcem povezana oseba, kot jih opredeljujejo 14. do 18. 
člen ZZavar-1 
- ND nepovezana družba 

 
6. šifrant kategorij finančnih inštrumentov: 
6. 1. FVPL - v primeru uvrstitve finančnega instrumenta v kategorijo »finančna sredstva po 
pošteni vrednosti skozi poslovni izid« 
6. 2. HTM - v primeru uvrstitve finančnega instrumenta v kategorijo »finančna sredstva v 
posesti do zapadlosti« 
6. 3. LAR - v primeru uvrstitve finančnega instrumenta v kategorijo »posojila in terjatve«  
6. 4. AFS - v primeru uvrstitve finančnega instrumenta v kategorijo »finančna sredstva 
razpoložljiva za prodajo«; 
6. 5. AC - v primeru uvrstitve finančnega instrumenta v kategorijo »odplačna vrednost« 
6. 6. FVOCI - v primeru uvrstitve finančnega instrumenta v kategorijo »finančna sredstva 
po pošteni vrednosti preko drugega vseobsegajočega donosa«. 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
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. 
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)



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.

predzadnji 
mesec zadnji mesec

4a

5a

6a

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

Opazovano petletno obdobje

Petletna 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
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