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TOŽBA ČLANOV ZARADI ZNIŽANJA POKOJNIN VZAJEMNIH 
ZAVAROVANJ SOP 

 

V zvezi z objavo o kolektivni tožbi članov Poklicnega pokojninskega zavarovanja podajamo 
naslednjo informacijo. 
 
V okviru OZS je bilo organizirano zbiranje interesa za kolektivno tožbo članov zaradi znižanja 
pokojnin Poklicnih pokojninskih zavarovanj. OZS navaja, da je opozarjala, da znižanje pokojnin ni 
sprejemljivo, da je legitimnost sklepa vprašljiva in da je k tožbi pristopilo več kot 500 članov. 
 
Stališče SOP je, da je bilo znižanje pokojnin ne samo legitimno ampak, da je bila skupščina SOP to 
dolžna narediti v skladu s Pravili Poklicnega pokojninskega zavarovanja, da zaščiti predvsem mlajše 
obrtnike, ki so šele začeli ali še bodo začeli prejemati pokojnine. V nasprotnem primeru bi kolektivno 
tožbo lahko vložili ti mlajši obrtniki, ker bi se črpala njihova sredstva, kar ni v skladu z načelom 
vzajemnosti na katerem temelji Poklicno pokojninsko zavarovanje. 
 
Strokovne podlage (aktuarske in pravne) za znižanje so bile večkrat preverjane in v kolikor bi SOP 
ocenil, da ni podlage za ukrep znižanja pokojnin, tega ne bi izvršil. Nasprotno, ocena je bila, da je 
SOP to dolžan narediti. 
 
Določeno nezadovoljstvo in tožbe članov je SOP pričakoval. SOP pa ni pričakoval, da bo OZS 
uradno nasprotovala znižanju pokojnin in se aktivno vključila v zbiranje pristopnih izjav za tožbo proti 
SOP. OZS je bila ves čas seznanjena s finančnim stanjem Poklicnih pokojninskih zavarovanj, z 
aktivnostmi SOP-a na relaciji do države in je pri določenih pogovorih z državo tudi pomagala SOP-u, 
ko je poskušal preprečiti, da se financiranje države ukine. V kolikor država ne bi drastično znižala 
refundacije, pokojnin ne bi bilo potrebno znižati. 
 
Izračun znižanja je bilo opravljen v skladu z veljavnimi (evropskimi) standardi na dan 31.12.2018. V 
kolikor bo SOP uspešnejši, kot so upoštevani parametri, bo presežke izplačeval članom Poklicnih 
pokojninskih zavarovanj. Ker je bila prva polovica leta 2019 finančno uspešna, je 30.9.2019 
upokojenim članom izplačal, aktivnim članom pa pripisal na njihova stanja, dodatnega 1,5 mio EUR. 
Za upokojene člane to pomeni od 2 do 4 pokojnine. SOP bo članom razdelil tudi vse prihodnje 
finančne presežke, ki bodo ustvarjeni s finančnim upravljanjem ali s tožbami proti državi. 
  
SOP je pripravljen na tožbe članov in bo nanje ustrezno odgovarjal na sodišču. Obenem pa 
nadaljuje s tožbo proti državi in poskuša optimalno upravljati finančna sredstva. 
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