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SPLOŠNI POGOJI 

1. člen 

Pravila o poklicnem pokojninskem zavarovanju (v nadaljevanju: Pravila) Sklada 
obrtnikov in podjetnikov (v nadaljevanju: SOP) določajo pogoje za pridobitev pravic iz 
prostovoljnega pokojninskega zavarovanja, vrsto in obseg teh pravic ter postopek za 
njihovo uveljavitev. 

Storitve izvajanja in upravljanja prostovoljnih poklicnih pokojninskih zavarovanj po teh 
Pravilih opravlja SOP s sedežem v Ljubljani, Vošnjakova ulica 6. 

Članstvo v SOP se sklene na način, da oseba – bodoči član s pisno pristopno izjavo 
pristopi k Pravilom in plačuje prispevke v SOP. 

Člani prostovoljnega poklicnega pokojninskega zavarovanja po teh Pravilih so lahko 
samostojni podjetniki, samozaposleni, njihovi družinski člani in pri njih zaposleni 
delavci. 

NAMEN ZAVAROVANJA  

2. člen 

Namen tega zavarovanja je, da si člani po načelih vzajemnosti in solidarnosti 
zagotavljajo poklicne pokojnine za primere starosti, invalidnosti in smrti. Član oziroma 
upravičenec lahko pridobi: 

 starostno pokojnino, 

 invalidsko pokojnino, 

 družinsko pokojnino. 

Člani, ki so pristopili k prostovoljnemu pokojninskemu zavarovanju tvorijo skupnost 
zavarovancev in upokojencev. Člani združujejo sredstva v skupni sklad (v 
nadaljevanju: kritni sklad) na način, da plačujejo zavarovalne prispevke in si s Pravili 
določajo svoje pravice in obveznosti, ki jih uresničujejo v primerih določenih v 
Pravilih. 

Aktivni člani po teh Pravilih so tiste osebe, ki plačujejo zavarovalne prispevke, člani v 
mirovanju so tiste osebe, ki imajo pravico do starostne pokojnine in ne plačujejo 
zavarovalnih prispevkov (kapitalizacija), neaktivni člani pa so tiste osebe, ki 
prejemajo eno od pokojnin SOP-a (v nadaljevanju: upokojenci). 
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SREDSTVA KRITNEGA SKLADA 

3. člen 

Sredstva kritnega sklada sestavljajo: 
1. vplačani zavarovalni prispevki članov, 
2. prihodki od naložb, 
3. matematična rezervacija, 
4. varnostna rezerva, 
5. ustanovitveni kapital, 
6. drugi prihodki. 

Sredstva kritnega sklada se uporabljajo: 
a) za izplačevanje obveznosti do članov , 
b) za kritje stroškov poslovanja SOP-a. 

S sredstvi kritnega sklada je potrebno gospodariti odgovorno in po načelih dobrega 
gospodarja z namenom ohranjanja in večanja njihove vrednosti. 

Del sredstev kritnega sklada se lahko uporabi za kreditiranje dejavnosti članov. 

Del sredstev kritnega sklada se lahko nameni tudi za neposredna posojila, če 
posojilojemalec predhodno zagotovi ustrezno zavarovanje, kot to določa pravilnik o 
finančnem poslovanju. 

PRISPEVKI 

4. člen 

Obstaja osem zavarovalnih razredov s pripadajočimi prispevki, katerih višina je 
določena z vsakokratnim sklepom skupščine. Višina zavarovalnega prispevka je 
odvisna od pristopne starosti in zavarovalnega razreda, ki si ga je izbral član. 

Član lahko kadarkoli spremeni zavarovalni razred. 

Član ima pravico do dodatnega vplačila v poljubnem znesku (enkratno vplačilo). 
Vplačilo se prišteje k evidenčnemu stanju police in se upošteva pri odmeri pokojnine. 

V kolikor se ugotovi, da sredstva v kritnem skladu ne zadoščajo za kritje že 
pridobljenih in bodočih pravic članov do pokojnine, se s sklepom skupščine zvišajo 
prispevki ali znižajo višine pokojnin (sedanjim in bodočim upokojencem), da se tako 
zagotovi finančno ravnovesje oziroma izplačevanje pridobljenih in bodočih pokojnin. 
Izračun finančnega ravnovesja se opravi po načelih aktuarske matematike. Zvišanje 
prispevkov ali znižanje pokojnin velja od sprejema takega sklepa skupščine dalje. 

5. člen  

Mesečni zavarovalni prispevki morajo biti plačani najpozneje do prvega dne v 
mesecu za tekoči mesec. 
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Zavarovalne prispevke je možno plačati tudi vnaprej, vendar ne za več kot eno leto. 

V primeru, da član v času na katerega se predplačilo nanaša postane invalid I. 
kategorije ali umre, se njemu ali upravičencem vrnejo vnaprej vplačani zavarovalni 
prispevki v nominalni vrednosti za mesece od proglasitve invalidnosti I. kategorije ali 
smrti do konca obdobja za katerega so bili zavarovalni prispevki plačani. 

Člana, ki s plačili mesečnih zavarovalnih prispevkov zamuja, SOP mesečno obvešča 
o nastali zamudi in višini zamudnih obresti. Če član zamudnih obresti kljub temu ne 
poravna, se opravi poračun tako, da se mu za znesek, ki ga dolguje, zniža evidenčno 
stanje police. 

O morebitnih neplačanih zavarovalnih prispevkih člana (znotraj zavarovalne dobe) se 
vodi posebna evidenca, iz katere mora biti razviden datum in znesek neplačanega 
mesečnega zavarovalnega prispevka, kar se upošteva pri odmeri pokojnine. 

6. člen 

Zavarovalna doba prične teči s prvim dnem v mesecu, za katerega je bil plačan prvi 
redni mesečni zavarovalni prispevek. 

7. člen 

Če član mesečnega zavarovalnega prispevka ne plača do dogovorjenega roka iz 5. 
člena ali tega ne stori druga zainteresirana oseba, se v 30. dneh od dneva, ko mu je 
bilo vročeno priporočeno pismo o zapadlosti plačila prispevka, aktivno članstvo v 
skladu s 15. členom spremeni v članstvo v mirovanju. Ta rok ne more poteči prej kot 
v 30. dneh po zapadlosti mesečnega prispevka. 

Članstvo, ki je bilo v mirovanju, se lahko obnovi. 

Član mora obnovo aktivnega članstva zahtevati pisno 

Pri obnovi ima član dve možnosti: 

- lahko obnovi članstvo in plača vse zaostale neplačane zavarovalne prispevke, 
povečane za zamudne obresti, pri čemer se zavarovanje aktivira takoj, ko prejme 
Sklad popolno izpolnjen obrazec za obnovo zavarovanja in plačilo vseh zaostalih 
neplačanih zavarovalnih prispevkov vključno z zamudnimi obrestmi; 

- lahko obnovi članstvo brez plačila zaostalih neplačanih zavarovalnih prispevkov, 
povečanih za zamudne obresti, s tem, da izpolni obrazec za obnovo zavarovanja in 
začne z rednim mesečnim plačevanjem zavarovalnih prispevkov, katere plačuje vsaj 
36 zaporednih mesecev. Po plačilu vsaj 36 zaporednih mesečnih prispevkov se članu 
zavarovanje aktivira in pridobi pravice aktivnih članov ob izpolnitvi ostalih pogojev, ki 
sledijo aktivnemu članu. Dokler ni plačanih 36 zaporednih mesečnih prispevkov, ima 
član pravice člana v mirovanju. 
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8. člen 

Doba, za katero niso bili plačani zavarovalni prispevki, se ne šteje v zavarovalno 
dobo za uveljavitev pravice do pokojnine. 

9. člen 

Član, ki obnovi aktivno članstvo v SOP-u, mora izpolniti pristopno izjavo in podati 
izjavo o zdravstvenem stanju. 

ČLANSTVO SOP-a 

10. člen 

Članstvo v SOP-u je prostovoljno. 

V SOP se lahko včlani, kdor izpolnjuje pogoje za članstvo, je star najmanj 18 let, ima 
stalno bivališče na območju Republike Slovenije in s pisno pristopno izjavo pristopi k 
Pravilom. 

11. člen 

Za sprejem v članstvo je potrebno izpolniti predpisano pristopno izjavo, izjavo o 
zdravstvenem stanju in izjavo, s katero v primeru dvoma, ali mu pripada invalidska 
pokojnina, dovoljuje vpogled v svojo zdravstveno dokumentacijo. 

Če navedbe o zdravstvenem stanju niso resnične, član ne more uveljaviti pravice do  
invalidske ali družinske pokojnine zaradi bolezni, ki je privedla do invalidnosti ali 
smrti, ki je posledica te bolezni, katere ob vstopu v SOP ni navedel, je pa že 
obstajala. 

12. člen 

Člani SOP-a dovoljujejo uporabo njihovih osebnih podatkov za potrebe poslovne 
statistike SOP-a na vseh nivojih. SOP se obvezuje, da bo pri tem ravnal v skladu z 
zakonom o varovanju osebnih podatkov. 

13. člen 

Kandidat za sprejem v članstvo SOP-a mora biti zdravstveno zmožen za opravljanje 
pridobitne dejavnosti oziroma za zaposlitev in ne sme bolehati za poklicno boleznijo, 
zaradi katere bi  pozneje postal invalid I. kategorije. 

Uprava SOP-a lahko odredi, da mora kandidat za vstop v članstvo na zdravniški 
pregled k zdravniku, ki ga določi SOP. Na osnovi neustreznega zdravniškega izvida 
sme uprava SOP-a kandidata za sprejem v članstvo odkloniti ali ga sprejeti z 
vnaprejšnjo omejitvijo nekaterih zavarovalnih pravic - odrečna izjava. 
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Kandidat, za katerega je bila na zdravniškem pregledu ugotovljena trajna 
nesposobnost za opravljanje kakršnekoli pridobitne dejavnosti, ne more biti sprejet v  
članstvo SOP-a niti ne more obnoviti aktivnega članstva. 

14. člen 

Članstvo se začne z dnem, ko je plačan prvi mesečni zavarovalni prispevek. Če je 
plačan prvi prispevek za kasnejše obdobje, se prične članstvo s prvim dnem v 
mesecu, za katerega je plačan prvi zavarovalni prispevek. 

Pravico do pokojnine pridobi član za sebe in upravičence, upoštevajoč starost in 
zavarovalno dobo, ki sta določeni za pridobitev posameznih vrst pokojnin. 
Zavarovalna doba prične teči s prvim dnem v mesecu, za katerega je bil plačan prvi 
redni zavarovalni prispevek. 

15. člen 

Če član preneha plačevati mesečne zavarovalne prispevke, se aktivno članstvo 
spremeni v članstvo v mirovanju. 

Če so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 7. člena ter zavarovalni prispevki niso bili 
plačani najmanj za tri polna leta, članstvo preneha. Do tedaj plačani prispevki se ne 
vrnejo. 

Če so bili zavarovalni prispevki plačani najmanj za pet polnih let, ostane zavarovanje  
v veljavi brez nadaljnjega plačevanja zavarovalnih prispevkov, vendar v tem primeru 
lahko član uveljavlja le pravico do starostne pokojnine - kapitalizacija zavarovanja. 

Pravico do kapitalizacije zavarovanja lahko uveljavi le član, ki ni imel več kot 24 
mesecev zaporednih neplačanih zavarovalnih prispevkov na dan 01.06.1996. To 
pomeni, da je bil zadnji plačani zavarovalni prispevek za obdobje junij 1994 ali za 
kasnejše obdobje. 

Če tako plačani zavarovalni prispevki zagotavljajo vsaj najmanjšo pokojnino, to 
pravico lahko član uveljavi ob izpolnitvi ostalih pogojev, ki jih določajo Pravila. 

Če je član upravičen do pokojnine, ki je nižja od najmanjše pokojnine, se članu 
izplača matematična rezervacija, zmanjšana za vračunane stroške, v enkratnem 
znesku. Po izplačilu enkratnega zneska SOP do člana nima več obveznosti. 
Najmanjšo pokojnino določi uprava Sklada. 

16. člen 

Članstvo preneha: 

1. z izstopom člana; 

2. z izključitvijo člana; 

3. s smrtjo člana, kadar po umrlem ni upravičencev do družinske pokojnine; 

4. s prenehanjem pravice do družinske pokojnine. 
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17. člen 

Če želi član izstopiti, mora SOP pisno obvestiti, da izstopa. Če pisno zahteva vrnitev 
plačanih zavarovalnih prispevkov in so bili prispevki plačani za najmanj tri  leta, mu 
SOP vrne del vplačanih sredstev v treh mesecih po prejemu pisnega zahtevka, v 
enkratnem znesku. Višina vrnjenih sredstev znaša 50% od vseh nominalnih vplačil, 
izvršenih do dne, ko SOP prejme pisno izjavo o izstopu. 

Pravica zahtevati izplačilo v primeru izstopa po prejšnjem odstavku gre izključno 
članu – zavarovancu in ni podedljiva. 

V kolikor je član že podal pisno zahtevo za izplačilo in je pogoje za izplačilo izstopa 
izpolnjeval, SOP v primeru njegove smrti izplačilo izvrši dedičem, ki pravico do 
prejema tega izplačila izkažejo s pravnomočnim sklepom o dedovanju. 

18. člen 

Člana se lahko izključi iz SOP-a, če na podlagi lažnih dokazov ali neresničnih 
podatkov uveljavlja pravico do pokojnine. Izključitev se obravnava kot izstop. 

19. člen 

Aktivno članstvo preneha z izpolnitvijo pogojev za pridobitev pokojnine. Pravico do  
pokojnine član uveljavlja s pisnim zahtevkom in ustreznimi dokazili. 

Aktivno članstvo v SOP-u preneha s smrtjo člana, pravica do starostne in invalidske 
pokojnine pa preneha z mesecem, v katerem je član umrl. 

POKOJNINE 

20. člen 

Član pridobi za sebe in upravičence pravico do pokojnine po preteku plačane 
petletne zavarovalne dobe ob izpolnitvi ostalih pogojev za pokojnino SOP-a. 

Pokojnine SOP-a so: 

1. starostna pokojnina; 

2. invalidska pokojnina; 

3. družinska pokojnina. 

a) Pogoji za priznanje pravice do pokojnine 

21. člen 

Pravico do starostne pokojnine pridobi aktivni član, ko dopolni 60 let starosti, in 
aktivna članica, ko dopolni 55 let starosti ter najmanj 5 let plačane zavarovalne dobe. 

Član(ica) pridobi pravico do starostne pokojnine ne glede na starost, če ima 35 let 
redno plačane zavarovalne dobe. 
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Pravico do starostne pokojnine pridobi član v mirovanju, ko dopolni 60 let starosti in 
članica v mirovanju, ko dopolni 55 let starosti, ter najmanj 20 let plačane dobe. 

Pravico do starostne pokojnine pridobi član v mirovanju, ko dopolni 65 let starosti in 
članica v mirovanju, ko dopolni 63 let starosti, ter najmanj 5 let plačane dobe. 

22. člen 

Pravico do invalidske pokojnine pridobi, ne glede na dobo članstva: 

1. član, ki postane nezmožen za opravljanje svoje dejavnosti oziroma za delo 
zaradi nezgode in je zato spoznan za nezmožnega za katerokoli pridobitno 
delo (invalid I. kategorije). 

2. član, ki postane nezmožen za opravljanje svoje dejavnosti oziroma za delo 
zaradi poklicne bolezni in je zato spoznan za nezmožnega za katerokoli 
pridobitno delo (invalid I. kategorije). 

3. član, ki postane nezmožen za opravljanje svoje dejavnosti oziroma za delo 
zaradi nezgode in bolezni in je zato spoznan za nezmožnega za katerokoli 
pridobitno delo (invalid I. kategorije) v višini, ki ustreza odstotku invalidnosti, ki 
je posledica nezgode. 

4. član, ki postane nezmožen za opravljanje svoje dejavnosti oziroma za delo 
zaradi  poklicne bolezni in bolezni in je zato spoznan za nezmožnega za 
katerokoli pridobitno delo (invalid I. kategorije), v višini, ki ustreza odstotku 
invalidnosti, ki je posledica poklicne bolezni. 

Do invalidske pokojnine ni upravičen član, ki je sam zaradi alkoholiziranosti preko 0,5 
grama alkohola na kilogram krvi ali zaradi vpliva zaužitih mamil povzročil nesrečo. 

Prestop v višji zavarovalni razred oziroma enkratno vplačilo se upošteva v primeru, 
da je bilo izvršeno najmanj eno leto prej preden je član spoznan za invalida I. 
kategorije. 

Če je član prestopil v višji zavarovalni razred oziroma izvršil enkratno vplačilo v teku 
enega leta, preden je bil spoznan za invalida I. kategorije, se invalidska pokojnina 
odmeri na podlagi zavarovalnega razreda, ki ga je plačeval pred prestopom v višji 
razred. 

V primeru iz prejšnjega odstavka se razlika v višini prispevka med zavarovalnim 
razredom, ki ga je član plačeval pred prestopom v višji zavarovalni razred in 
zavarovalnim razredom, v katerega je prestopil,  oziroma enkratno vplačilo članu, ki 
je postal invalid I. kategorije, vrne v nominalni vrednosti vplačila. 

23. člen 

Pravico do družinske pokojnine pridobijo upravičenci naslednji koledarski mesec za 
čas od smrti zavarovanca do njegovega 78. leta starosti, če bi še živel: 

1. če je bi umrli aktivni član in nima neplačanih obveznosti; 
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2. če je umrli član prejemal starostno pokojnino (razen v primeru starostne 
pokojnine na podlagi  15. člena). 

24. člen 

Upravičenci do družinske pokojnine so: 

1. vdova, če je do dneva smrti moža dopolnila starost 53 let in je z njim živela 
najmanj eno leto v zakonski ali tri leta v izvenzakonski skupnosti; 

2. vdovec, če je do dneva ženine smrti dopolnil 53 let starosti in je z njo živel 
najmanj eno leto v zakonski ali tri leta v izvenzakonski skupnosti; 

3. razvezani zakonec, če mu je bila s sodno odločbo priznana preživnina; 

4. otroci  zakonski in nezakonski, pastorki in posvojenci, če so mlajši od 15 let; če se 
redno šolajo, do konca rednega šolanja, vendar najdlje do dopolnjenega 26. leta 
starosti;  

5. otroci, ki so postali za pridobitno delo nezmožni pred dopolnjenim 15. letom 
starosti ali v času prejemanja družinske pokojnine, obdržijo pravico do družinske 
pokojnine do izpolnitve pogojev iz 23. člena Pravil 

Za nezmožne za pridobitno delo se štejejo otroci, ki so nezmožni za samostojno 
življenje in delo. 

Vdova, ki do moževe smrti ni dopolnila 53 let, dopolnila pa je 48 let, pridobi pravico 
do družinske pokojnine od prvega naslednjega meseca, ko je dopolnila 53 let. 

Vdovec, ki do ženine smrti ni dopolnil 53 let, dopolnil pa je 48 let, pridobi pravico do 
družinske pokojnine od prvega naslednjega meseca, ko dopolni 53 let starosti. 

Pravico do družinske pokojnine po pokojnem članu se prizna le enkrat in sicer ali 
upravičencem iz 1., 2. in 3. točke 1. odstavka tega člena ali pa upravičencem iz 4. in 
5. točke 1. odstavka tega člena. V kolikor pokojnino uveljavljajo upravičenci iz 1., 2., 
3., točke kakor tudi upravičenci iz 4. in 5. točke 1. odstavka tega člena, imajo 
prednost pri priznanju pokojnine upravičenci iz 4. in 5. točke. 

Če imata pravico do družinske pokojnine razvezani zakonec in zakonec iz novega 
zakona, se za oba odmeri družinska pokojnina, kolikor znaša za enega družinskega 
člana, od tega se izplačuje vsakemu polovica. 

Če več upravičencev iz 4. in 5. točke 1. odstavka tega člena pisno zahteva, da so 
prejemniki pokojnine, se znesek pokojnine v odločbi razdeli med upravičence 
sorazmerno številu upravičencev, ki jo prejemajo dokler izpolnjujejo pogoje. 

Pravica do družinske pokojnine ni prenosljiva med upravičenci. Pred izdajo odločbe o 
družinski pokojnini upravičenci pisno obvestijo Sklad, kdo so prejemniki pokojnine. 
Po izdaji odločbe ni več možen prenos pokojnine in ne prenos deleža pokojnine na 
drugega upravičenca do družinske pokojnine. 
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b) Odmera pokojnin SOP-a 

25. člen 

V zavarovalno dobo za priznanje in odmero pokojnine se šteje vsa plačana 
zavarovalna doba. 

Pokojnina se izračuna iz evidenčnega stanja police po načelih zavarovalno tehnične 
matematike. Aktuarski parametri, potrebni za izračun, se usklajujejo na način, da ni 
ogrožena solventnost Sklada. Parametre (tablice smrtnosti, tehnično obrestno mero 
in administrativne stroške) sprejme skupščina s sklepom. Če parametri niso usklajeni 
z veljavno zakonodajo oziroma je ogrožena solventnost Sklada, predlaga uprava 
skupščini ustrezno usklajene predloge v potrditev. 

Evidenčno stanje police je enako začetnemu evidenčnemu stanju police 
povečanemu za neto plačane prispevke. Evidenčno stanje police se obrestuje s 
tehnično obrestno mero in zmanjša za stroške upravljanja, premijo za tveganje in 
malusom za neplačane prispevke.  Navedene parametre določi skupščina s sklepom. 

Vsem članom, ki so na dan 30.11.2012 v mirovanju, se obračuna malus za 
neplačane zavarovalne prispevke. Če je član v mirovanju in plačuje zavarovalne 
prispevke v skladu druge alineje 4. odstavka 7. člena Pravil, se malus ne obračuna, v 
kolikor plača vsaj 36 zaporednih mesečnih prispevkov. Članom, ki postanejo člani v 
mirovanju po 30.11.2012, se malus obračuna od nastopa mirovanja dalje. 

Začetno evidenčno stanje police se izračuna na podlagi potrebnih matematičnih 
rezervacij in že plačanih zavarovalnih razredov in dobe. 

Neto plačana premija je enaka bruto plačani premiji zmanjšani za vstopne stroške. 

26. člen 

Invalidska pokojnina znaša do 15 let zavarovalne dobe 50% starostne pokojnine, 
kasneje pa se poveča za 2,5% za vsako nadaljnje leto zavarovalne dobe do največ 
100% starostne pokojnine, ki bi jo član prejel, če bi plačeval prispevke do 60. leta 
starosti oziroma članica do 55. leta starosti. 

27. člen 

Družinska pokojnina se odmeri: 

1. po smrti aktivnega člana – v višini 70 % starostne pokojnine, ki bi jo imel 
član,  če bi plačeval prispevke do 60 leta oziroma članica do 55 leta starosti; 

2. po smrti prejemnika starostne pokojnine, ki je bil upokojen po 31.3.2010 v 
višini 70% starostne pokojnine, ki jo je prejemal umrli član; 

3. po smrti prejemnika starostne pokojnine, ki je bil upokojen pred 1.4.2010 v 
višini 50% starostne pokojnine, ki jo je prejemal umrli član. 
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c) Prejemanje in prenehanje prejemanja pokojnin 

28. člen 

Pravica do starostne pokojnine po aktivnem članu gre članu od prvega naslednjega 
meseca, ko so bili izpolnjeni pogoji in je bil vložen zahtevek ter plačani prispevki, 
vključno z mesecem, v katerem je bil vložen zahtevek. 

Če prispevki niso plačani vključno za mesec, v katerem je bil vložen zahtevek, se 
članu pošlje priporočeno pismo o zapadlosti plačila in ga pozove, da prispevke plača 
v roku 30 dni. 

Članu, ki tudi po preteku 30 dni od vročitve priporočenega pisma o zapadlosti plačila 
iz prejšnjega odstavka ne plača zapadlih prispevkov vključno z mesecem, v katerem 
je bil vložen zahtevek za priznanje skladove pokojnine, gre pravica do starostne 
kapitalizirane pokojnine od prvega v naslednjem mesecu, v katerem je bil vložen 
zahtevek in so bili izpolnjeni pogoji, brez pravice do družinske pokojnine  

Pravica do starostne kapitalizirane pokojnine gre članu od prvega naslednjega 
meseca, ko so bili izpolnjeni pogoji in je bil vložen zahtevek. 

Pravica do invalidske pokojnine gre članu od prvega naslednjega v mesecu, ko so bili 
izpolnjeni pogoji ter vplačani zavarovalni prispevki, vključno z mesecem v katerem je 
bil proglašen za invalida I. kategorije. 

Ta pravica traja do smrti člana, vključno z mesecem, v katerem je umrl. 

Pravica do družinske pokojnine gre upravičencem, ki to pisno zahtevajo od prvega v 
naslednjem mesecu po smrti zavarovanca oziroma prejemnika starostne pokojnine. 

Zahtevku za družinsko pokojnino je treba priložiti glede na to, kdo uveljavlja pravico 
do družinske pokojnine: 

 izpisek iz poročne matične knjige - zakonec 

 potrdilo o skupnem gospodinjstvu - partner v izvenzakonski skupnosti 

 izpisek iz rojstne matične knjige - otroci 

 odločbo o posvojitvi otroka - posvojenci 

 izpisek iz matične knjige umrlih. 

29. člen 

Pokojnine SOP-a se članom, ki so prejeli odločbe o odmeri višine pokojnine pred 
08.05.1996, plačujejo vnaprej do prvega v mesecu. 

Pokojnine SOP-a se članom, ki so prejeli odločbe o odmeri višine pokojnine po 
08.05.1996, izplačujejo za nazaj. 

Zapadli mesečni obroki pokojnin, ki niso mogli biti izplačani zaradi okoliščin, ki jih je 
povzročil upravičenec do pokojnine, se izplačujejo pozneje največ za tri leta nazaj, 
računano od dneva, ko po prenehanju takih okoliščin upravičenec vloži zahtevo za 
izplačilo. 
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Družini upravičenca, kateremu je bilo ustavljeno izplačevanje pokojnine po prejšnjem 
odstavku, se na zahtevo družinskega člana izplačuje družinska pokojnina, ki bi 
pripadala družini v primeru njegove smrti, v tem primeru odpade pravica po tretjem 
odstavku tega člena. 

30. člen 

Vdova ali vdovec lahko prejema le eno družinsko pokojnino. 

31. člen  

O priznanju pokojnine odloča uprava SOP-a. O tem se izda pismena odločba. 

Zoper to odločbo je dopustna pritožba v 15. dneh od vročitve odločbe na pritožbeno 
komisijo SOP-a. Odločitev pritožbene komisije SOP-a je dokončna. 

Postopek je možno obnoviti, če  član potem, ko je postala odločba dokončna, izve za 
nova dejstva ali predloži nove dokaze, ki bi utegnili privesti do drugačne rešitve, če bi 
bili znani že prej. V takem primeru gredo pravice od prvega naslednjega meseca po 
vložitvi pisne zahteve za obnovo postopka. 

Če se predlagatelj z odločitvijo pritožbene komisije SOP-a ne strinja, lahko s tožbo pri 
pristojnem sodišču v Ljubljani zahteva, da o pravici do pokojnine odloča sodišče. 

32. člen 

Uveljavljanje pravic do pokojnin SOP-a zastara v treh letih od dneva, ko je nastalo 
dejstvo, iz katerega je možno uveljaviti določene pravice. 

33. člen 

Vse pravice članov se obravnavajo in odmerjajo po Pravilih, veljavnih na dan, ko član 
izpolni vse pogoje za njihovo uveljavitev. 

Članom bivšega mariborskega Sklada se članstvo v tej organizaciji šteje kot članstvo 
v SOP-u po teh Pravilih. 

34. člen 

Poklicno pokojninsko zavarovanje se od 1.6.1996 dalje ne sklepa več. 

35. člen 

Pravila in njihove spremembe sprejema skupščina SOP-a. 

Ta pravila začnejo veljati s 1.6.2012. 


