
 

Sklad obrtnikov in podjetnikov, Vošnjakova 6, 1000 Ljubljana, T: 080 1956, F: 01 431 83 03, info@sop.si 
www.sop.si, ID št. za DDV SI39155790, Matična št.: 5147344000 

POMEMBNE INFORMACIJE IN SKLEPI SKUPŠČINE SKLADA OBRTNIKOV IN 
PODJETNIKOV (SOP) 

 
 
(Obveščanje o aktualnem dogajanju in sprejetih ukrepih SOP, poteka preko spleta www.sop.si.) 
 
 
Dne 2.4.2019 je potekala skupščina SOP, ki je odločala o znižanju pokojnin, možnosti prenosa Rentnih pokojninskih 
zavarovanj, problematiki SOP-a z državo itd.. 
 

1. Znižanje pokojnin vzajemnega pokojninskega zavarovanja 
 
Ker je država znižala letno refundacijo iz 6 mio EUR na 0,6 mio EUR SOP nima več dovolj denarja, da bi lahko izplačal 
pokojnine v sedanji višini vsem članom SOP. Po mnenju uprave je nastopilo stanje, ki ga obravnava 4. člen Pravil 
Poklicnega pokojninskega zavarovanja, da je potrebno pokojnine znižati, če denarja ni dovolj, sicer bodo aktivni člani in 
mladi upokojenci ostali brez pokojnin ali samo z delom pokojnin. 
 
O Pravilih Poklicnega pokojninskega zavarovanja in znižanju odloča skupščina SOP, ki je predlog o znižanju pokojnin za 
30,4% zavrnila. Če bo pri tem ostalo, bodo aktivni člani ostali brez pokojnin, mlajši upokojenci pa dobili samo del pokojnin. 
Sklep skupščine, ki je zavrnila znižanje pokojnin ni v skladu z načelom vzajemnosti in 4. členom Pravil Poklicnega 
pokojninskega zavarovanja. Glasovanje je bilo tesno 12 za in 12 proti.  
 

2. Ustanovitev zavarovalnice in bodoče poslovanje 
 
SOP v skladu s sklepom skupščine ustanavlja novo zavarovalnico Avrio d.d.. V kolikor bo uspel ustanoviti zavarovalnico, 
bo lahko nanjo prenesel »nova« zavarovanja RPZ (Rentno pokojninsko zavarovanje), PPZ (Prostovoljno pokojninsko 
zavarovanje) in IPZ (Investicijsko pokojninsko zavarovanje) in nadaljeval s poslovanjem. Da pa lahko ustanovi 
zavarovalnico mora biti finančno trden oziroma solventen. Agencija za zavarovalni nadzor je ugotovila, da SOP ni finančno 
trden, ker nima dovolj denarja za izplačilo vseh pokojnin v sedanji višini. Če pokojnine zniža, kot je bilo predlagano, pa bo 
solventen in bo lahko ustanovil zavarovalnico. 
 
S tem, ko je skupščina zavrnila sklep o znižanju pokojnin je praktično ukinila možnosti, da bi SOP nadaljeval z poslovanjem 
v obstoječem obsegu. V kolikor bo ostalo pri tem sklepu, bo SOP najprej prenehal izvajati »nova« zavarovanja, počasi pa 
bo ugasnilo tudi Poklicno pokojninsko zavarovanje. Z zamiranjem poslovne aktivnosti SOP bo tudi težje iztožiti od države 
sredstva, ki jih je s spremembo zakona vzela in bi jih v primeru uspeha kot dodatek k pokojnini izplačali vzajemnim 
upokojencem, aktivnim vzajemnim članom pa povečali evidenčno stanje polic. 
 

3. Prenos Rentnih pokojninskih zavarovanj 
 
Agencija za zavarovalni nadzor je izdala odredbo s katero je prepovedala izvajanje Rentnih pokojninskih zavarovanj. 
Odredba je pravnomočna in jo je potrebno izvršiti. Izvršitev je možna s prenosom pogodb na zavarovalnico Avrio d.d., s 
prenosom pogodb na drugo zavarovalnico, oziroma izplačilom. O teh možnostih po statutu odloča skupščina SOP. Uprava 
je predlagala sklep, ki bi omogočil bodisi prenos pogodb, bodisi izplačilo članom na način, da člani Rentnih pokojninskih 
zavarovanj ne bi utrpeli finančne škode. Sredstev za prenos ali ustrezno poplačilo Rentnih pokojninskih zavarovanj je 
dovolj in so posebej namenjena za ta namen. Tudi ta predlog je skupščina zavrnila.  
 

4. Odstop članov nadzornega sveta 
 
Glede na potek glasovanja in na težo posledic glasovanja sta dva člana nadzornega sveta odstopila. Člana nadzornega 
sveta sta soglašala z oceno stanja in predlogi uprave. Od članov SOP-a je v nadzornem svetu ostal en član, ki je 
predlogom nasprotoval. Z odstopom je nadzorni svet postal nesklepčen zato je potrebno izvoliti novega. 
 

5. Prenehanje prodaje vseh zavarovanj 
 
Uprava je seznanila skupščino, da bo, v kolikor ne bo mogoče ustanoviti zavarovalnice, ustavila prodajo PPZ in IPZ 
zavarovanj. Po oceni uprave »novih« zavarovanj v okviru SOP-a ne bo mogoče več izvajati in če zavarovalnice ne bo, 
nadaljnja prodaja ne bi bila smiselna in ne bi bila v korist članom.  
 
 
 

mailto:info@sop.si
http://www.sop.si/
http://www.sop.si/


 
 

 
Sklad obrtnikov in podjetnikov, Vošnjakova 6, 1000 Ljubljana, T: 080 1956, F: 01 431 83 03, info@sop.si 

www.sop.si, ID št. za DDV SI39155790, Matična št.: 5147344 

6. Nova skupščina (13.5.2019) 
 
Točke, o katerih odloča skupščina so izredno pomembne za obstoj in razvoj SOP-a. Ker morajo po načelu 
vzajemnosti pokojnine dobiti vsi člani SOP-a, ker obstaja nevarnost, da se bo naredila škoda članom »novih« 
zavarovanj, ker je bilo glasovanje tesno in ker je razprava po skupščini pokazala, da vsi člani skupščine niso 
razumeli teže odločitev, bo sklicana nova skupščina. Nova skupščina, ki bo 13.5.2019, bo ponovno odločala o 
gornjih vprašanjih in volila nov nadzorni svet. 
 
Informacije o sprejetih sklepih bodo objavljene na www.sop.si. 

 
 

7. Predlogi sklepov (skupščina 2.4.2019) 
 

1. Sprememba aktuarskih parametrov in znižanje pokojnin Poklicnega pokojninskega zavarovanja.  
 

»Skupščina določi in sprejme naslednje parametre potrebne za izračun pri odmeri pokojnin in za vodenje evidenčnih stanj polic 
za Poklicno pokojninsko zavarovanje: 

- nemške tablice smrtnosti 1994 

- tehnična obrestna mera 0,75% 

- upoštevani dolgoročni donos za aktivne police 2,25% oz. 0,75% neto 

- upoštevani dolgoročni donos za kapitalizirane police 1,75% oz. 0,25% neto 

- stroški: 
stroški upravljanja 1,5% 
vstopni stroški 6% 
gama stroški 4%« 

Parametri za izračun pokojnin Poklicnega pokojninskega zavarovanja stopijo v veljavo z dnem 30.4.2019.« 
 
»Skupščina sprejme sklep o znižanju pokojnin in evidenčnih stanj polic. Znižanje se izvrši na stanje na dan 30.4.2019 na 
način: 

- Določi se odstotek pokritja na stanje na dan 31.12.2018 na način, da se vrednost sredstev kritnega sklada Poklicnih 
pokojninskih zavarovanj deli s potrebnimi matematičnimi rezervacijami povečanimi za 5 mio EUR namenjenih za 
pokrivanje drugih tveganj. Tako izračunan odstotek znaša 69,6%. Potrebno znižanje pokojnin in evidenčnih stanj polic 
znaša 30,4%. 

- Za zajem podatkov velja datum 30.4.2019. Od tega datuma naprej, se do zaključka postopka ne izdaja odločb in ne 
izvaja izplačil.  

- Podatkovna baza se prečisti. Ugotovi se statuse članov, evidenčna stanja polic, itd 

- Po statusih, ki veljajo na dan 30.4.2019, se izvrši znižanje evidenčnih stanj polic in pokojnin za 30,4%. Znižanje velja 
za poklicne pokojnine za mesec maj 2019, ki bodo izplačane do 30.5.2019 in vse nadaljnje izplačane pokojnine. 

- Po opravljenem znižanju se nadaljuje z obravnavami članskih zahtevkov upoštevaje status člana na dan njegovega 
zahtevka. 

- Razlika med matematičnimi rezervacijami in višino sredstev kritnega sklada se poknjiži na posebne rezervacije. 

- Višino matematičnih rezervacij določi aktuar v skladu s pravili aktuarske stroke. 
 
Za manjše prilagoditve postopka, v kolikor bodo potrebne, je pristojna uprava s soglasjem nadzornega sveta.« 

 
Predlagana sklepa s potrebno večino nista bila sprejeta. 
 
 

2. Izvršitev odredbe AZN 
 
»Skupščina sprejme sklep, da se v izogib likvidaciji SOP, odvisno od možnosti, ki veljajo na dan odločitve (soglasje AZN za 
prenos portfelja, druge pravne in poslovne podlage za izvedbo odredbe, obstoj Avrio zavarovalnice d.d., ponudbe drugih 
zavarovalnic) uprava izvrši eno od treh možnosti: 
- portfelj RPZ in vsa sredstva in obveznosti se prenese na Avrio  zavarovalnico d.d., 
- portfelj RPZ in vsa sredstva in obveznosti se prenese na drugo zavarovalnico, ki ima dovoljenje za opravljanje tovrstnih 
zavarovalnih poslov, 
-  prenehanje pogodb RZP članom in izplačilo sredstev. 
Višino sredstev in pogoje, pod katerimi se ena od gornjih možnosti izvrši, določi uprava s sog lasjem nadzornega sveta. 
Maksimalna višina sredstev, ki se lahko porabi za ta namen, je enaka višini oblikovanih matematičnih rezervacij in 
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posebnih rezervacij RPZ, ki na dan 31.12.2018 skupaj znašajo 10.489.100,00 EUR, povečanih za plačane premije do 
dneva prenosa oziroma izplačila. 
Za vse odločitve, povezane s prenosom ali izplačilom RPZ, je pristojna uprava s soglasjem nadzornega sveta. 

Predlagani sklep s potrebno večino ni bil sprejet. 

 

3. Zaustavitev prodaje PPZ in IPZ pokojninskih zavarovanj SOP 

Skupščina se seznani s poslovno odločitvijo SOP, da se preneha s prodajo PPZ in IPZ pokojninskih zavarovanj, če SOP ne 
uspe ustanoviti nove zavarovalnice.« 
 
Predlagani sklep je bil s potrebno večino sprejet. 
 

8. Dodatne informacije 
 
Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo po telefonu na številkah 01/300 36 11 (splošne informacije), 01/300 36 19 
(izračun pokojnin), 01/300 36 20 (izplačilo pokojnin) in 01/300 36 18 (knjigovodstvo), oziroma na sedežu SOP-a. 
Informacije pa so dosegljive tudi na www.sop.si.  
 
 
Ljubljana, 10.4.2019 
 
 
      član uprave    predsednik uprave 
      mag. Božidar Marot   mag. Bojan Jean  
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