Spoštovani,
kot ste že bili obveščeni, je Državni zbor Republike Slovenije 29. 11. 2019 sprejel Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 75/2019; ZPIZ-2G),
ki je začel veljati 1. 1. 2020. Kapitalska družba, d. d., (v nadaljevanju: upravljavec) je skladno s prehodnimi
določbami ZPIZ-2G uskladila Pokojninski načrt poklicnega zavarovanja (v nadaljevanju: Pokojninski
načrt) z novimi določbami ZPIZ-2G, ki se je začel uporabljati s 1. 10. 2020.
Ključna sprememba, ki je začela veljati z dnem začetka uporabe novega pokojninskega načrta, t. j. 1. 10.
2020, je spremenjena osnova za plačilo prispevkov za poklicno zavarovanje. Formula nove osnove za
plačilo prispevkov za zavarovance-člane v delovnem razmerju, iz katere ni več izvzeto nadomestilo plače v
breme zdravstvenega zavarovanja, vezana na podatke v REK-1 obrazcu, je:

Osnova = Plača in nadomestila plače [M01] + nadomestilo plače po tretji alineji prvega odstavka 32. člena
ZPIZ-2 [M02] + Plača nadure [M03]

Osnova za plačilo prispevkov za poklicno zavarovanje se vedno nanaša na obdobje, ki se ga sporoča skupaj s
podatki M01, M02 in M03. V prilogi dopisa vam podajamo dva primera poročanja. Za izračun osnove za
plačilo prispevkov za zavarovance-člane, ki niso v delovnem razmerju in podatke sporočajo preko Obračuna
prispevkov za socialno varnost (OPSV), se kot osnova upošteva podatek iz navedenega obrazca pod šifro
170.
Skladno z 80. členom Pokojninskega načrta, se prehodno obdobje, po katerem morajo zavezanci prispevke za
poklicno zavarovanje obvezno obračunavati po novi osnovi, izteče konec marca 2021. Prosimo, da ponovno
preverite osnovo, od katere obračunavate prispevke za poklicno zavarovanje, ki mora biti od 1. 10. 2020
skladna z zgoraj navedeno formulo. Ker se bo prehodno obdobje z 31. 3. 2021 izteklo, bo Kapitalska
družba, d. d., dosledno preverjala skladnost obračuna in plačila prispevkov po novi osnovi.
Sprememba osnove za plačilo prispevkov za poklicno zavarovanje je povzročila tudi spremembo določb o
mirovanju poklicnega zavarovanja in o prenehanju poklicnega zavarovanja.
O načinu obveščanja o mirovanju oz. prenehanju poklicnega zavarovanja, ki velja od 1.10.2020, smo vas
obvestili že v septembru 2020. Pripravili smo tudi navodila, ki so na voljo na naši spletni strani
www.kapitalska-druzba.si, pod rubriko Ne spreglejte!.

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.
Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, telefon 01 4746 700, telefaks 01 4746 747
Družba je vpisana v sodno/poslovnem registru pod matično št. 5986010000; ID št. za DDV SI59093927;
TRR št. SI56 0291 3001 4156 131 pri Novi Ljubljanski banki, d. d.; osnovni kapital: 364.809.523,15 EUR.
Sklad obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja je vpisan v sodno/poslovnem registru
pod matično št.: 5986010003; TRR št. SI56 0292 2026 2140 264 pri Novi Ljubljanski banki, d. d.

Vljudno vas prosimo, da ob vsaki spremembi statusa redno sporočate vzroke in oddajate dokazila, na
podlagi katerih bomo lahko potrdili vzpostavitev /prenehanje mirovanja oz. prenehanja poklicnega
zavarovanja.
Prosimo tudi, da nas tekoče obveščate o vseh spremembah podatkov, ki se nanašajo na zagotavljanje in
uveljavitev pravic iz poklicnega zavarovanja. Le na ta način bo naše sodelovanje tudi v prihodnje lahko
potekalo nemoteno.
Več o poklicnem zavarovanju lahko preberete na naši spletni strani www.kapitalska-druzba.si. V primeru
morebitnih dodatnih vprašanj nas lahko pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 13 36 vsak delovni
dan med 9. in 13. uro oziroma nam pišite na porocilo.sodpz@kapitalska-druzba.si.
Lepo pozdravljeni,
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