Pogosta vprašanja zavezancev za obračun in plačilo prispevkov
poklicnega zavarovanja
1. Kdo je dolžan vključiti zaposlene v poklicno zavarovanje?
Zavezanec za obvezno vključitev zavarovancev-članov v poklicno zavarovanje je delodajalec ali zavarovanecčlan, ki opravlja pridobitno ali drugo samostojno dejavnost.

2. Kdo obračuna in plača prispevke za poklicno zavarovanje?
Zavezanec za obračun in plačilo prispevkov za poklicno zavarovanje je delodajalec ali zavarovanec-član, ki
opravlja pridobitno ali drugo samostojno dejavnost.

3. Za katera delovna mesta so zavezanci dolžni plačevati prispevke za poklicno zavarovanje?
V skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju: ZPIZ-2) in na njegovi podlagi
sprejetem Pokojninskem načrtu poklicnega zavarovanja so delovna mesta, za katera so zavezanci dolžni
plačevati prispevke za poklicno zavarovanje:






delovna mesta, za katera je ob uveljavitvi ZPIZ-2 veljala obveznost vključitve v obvezno dodatno
pokojninsko zavarovanje, če komisija iz 201. člena ZPIZ-2 ne ugotovi, da niso več izpolnjeni pogoji iz
199. člena ZPIZ-2 in če komisija iz 201a. člena ne ugotovi, da pri posameznem zavezancu niso več
izpolnjeni pogoji iz 199. člena ZPIZ-2 in sklepa iz devetega odstavka 201. člena ZPIZ-2 ali predpisa, s
katerim je bilo določeno štetje zavarovalne dobe s povečanjem pred uveljavitvijo ZPIZ-2;
delovna mesta, ki jih določi komisija iz 201. člena ZPIZ-2 in glede katerih komisija iz 201a. člena
ZPIZ-2 ugotovi, da so pri posameznem zavezancu izpolnjeni pogoji iz sklepa komisije iz devetega
odstavka 201. člena ZPIZ-2;
delovna mesta, ki so določena s posebnim zakonom.

Seznam delovnih mest, na katerih je obvezna vključitev v poklicno zavarovanje, je objavljen na spletni strani
ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ).
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.

4. Kaj je z vključenostjo v poklicno zavarovanje in plačilom prispevkov v primeru, ko zavarovanec-član
dela krajši delovni čas, ker npr. koristi pravico do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva?
V skladu s prvim odstavkom 199. člena ZPIZ-2 se v poklicno zavarovanje vključijo le zavarovanci-člani, ki
opravljajo delo na težkih in zdravju škodljivih delovnih mestih polni delovni čas. Enako je še enkrat določeno
v tretji alinei drugega odstavka istega člena.
Edina izjema od zgoraj navedenega določila je določena za delovne invalide s pravico do delnega nadomestila
po ZPIZ-2 ali delne invalidske pokojnine po ZPIZ-1 ali s pravico do nadomestila plače zaradi dela s skrajšanim
delovnim časom po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, veljavnih pred uveljavitvijo ZPIZ1, glede katerih se krajši delovni oz. zavarovalni čas šteje kot polni delovni čas in so upravičeni do vključitve
v poklicno zavarovanje.
Zaposleni, ki koristijo pravico do krajšega delovnega časa iz naslova starševstva v času koriščenja te pravice
niso vključeni v poklicno zavarovanje, ker ni izpolnjen pogoj iz prvega odstavka 199. člena ZPIZ-2; t. j.
opravljanje težkega in zdravju škodljivega dela polni delovni čas.

5. V katerih primerih poklicno zavarovanje miruje in katera dokazila mora predložiti zavezanec?
Na podlagi Pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja, ki velja od 1. 10. 2020, lahko poklicno zavarovanje
miruje v naslednjih primerih, za katere je zavezanec dolžan v obvestilu upravljavcu o mirovanju (poleg
navedbe vzroka mirovanja) predložiti ustrezno dokazilo:


v obdobju, ko se zavarovancu-članu izplačuje nadomestilo plače v breme zavarovanja za starševsko
varstvo v sladu s predpisi o starševskem varstvu,
dokazilo: obvestilo Centra za socialno delo delodajalcu o priznanju posamezne vrste dopusta
(materinskega, očetovskega, starševskega);



če zavarovanec-član izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do poklicne pokojnine, najprej od
dneva vložitve zahteve zavezanca za vzpostavitev mirovanja,
dokazilo: v tem primeru ni potrebno (zavezanec navede samo vzrok mirovanja). Kot dokazilo se
upošteva Odgovor upravljavca na vlogo o izpolnjevanju pogojev za prenehanje plačevanja
prispevkov za poklicno zavarovanje, ki ne bo starejše od 3 mesecev.



v obdobju, ko se zavarovancu-članu izplačuje nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije v skladu s
predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
dokazilo: tripartitna pogodba o poklicni rehabilitaciji, sklenjena med delavcem, zavezancem in
Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje;



v obdobju, ko je zavarovanec-član, ki je v obvezno zavarovanje vključen po 15., 16. ali 17. členu
ZPIZ-2, upravičen do nadomestila po predpisih o zdravstvenem zavarovanju v breme zdravstvenega
zavarovanja,

dokazilo: obvestilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o izplačilu nadomestila med
začasno zadržanostjo od dela iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Prav tako je zavezanec dolžan obvestiti upravljavca o prenehanju mirovanja in predložiti ustrezno dokazilo
o tem.
6. V katerih primerih poklicno zavarovanje preneha in katera dokazila mora predložiti zavezanec?
Na podlagi Pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja, ki velja od 1. 10. 2020, lahko poklicno zavarovanje
preneha, zavarovanec-član pa zadrži pravice iz poklicnega zavarovanja, v naslednjih primerih, za katere je
zavezanec dolžan v obvestilu upravljavcu o prenehanju (poleg navedbe razloga za prenehanje) predložiti
ustrezno dokazilo:


prenehanja pogodbe o zaposlitvi pri zavezancu,
dokazilo: obrazec M-2 - odjava zavarovanca, ki ne izpolnjuje več pogojev za zavarovanje, iz obveznih
socialnih zavarovanj;



prenehanja opravljanja dejavnosti,
dokazilo: obrazec M-2 - odjava zavarovanca (samostojnega podjetnika) iz obveznih socialnih
zavarovanj ali sklep o izbrisu podjetnika iz poslovnega registra;



prenehanja opravljanja dela na delovnem mestu, za katero je obvezna sklenitev poklicnega
zavarovanja,
dokazilo: Izjava delodajalca o prenehanju opravljanja dela na delovnem mestu, za katero je obvezna
sklenitev poklicnega zavarovanja

Pravice iz poklicnega zavarovanja zadrži tudi zavarovanec-član, ki je uživalec poklicne pokojnine in za
katerega nastopi obveznost zavarovanja na podlagi 14., 15., 16. in 17. člena ali četrtega, petega ali šestega
odstavka 19. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

7. Ali so lahko delavci, zaposleni na delovnih mestih v eksploataciji gozdov in delovnih mestih voznikov,
na katerih se zavarovalna doba šteje s povečanjem, v statusu mirovanja/zadržanja poklicnega
zavarovanja zaradi nedoseganja pogojev, tudi po 1. 10. 2020?
Delavci, zaposleni na delovnih mestih v eksploataciji gozdov in delovnih mestih voznikov, na katerih se
zavarovalna doba šteje s povečanjem, po 1. 10. 2020 ne morejo biti v statusu mirovanja/zadržanja poklicnega
zavarovanja zaradi nedoseganja pogojev. Zavezanci so s 1. 10. 2020 morali takšne delavce ponovno aktivirati,
v kolikor zanje niso predložili ustreznega dokazila in niso navedli ustreznega vzroka za mirovanje/zadržanje.

8. Ali je zavezanec dolžan plačevati prispevke tudi delavcem, zaposlenih na delovnih mestih v
eksploataciji gozdov in delovnih mestih voznikov, na katerih se zavarovalna doba šteje s povečanjem,
ki ne dosegajo pogoja?
Zavezanec je dolžan redno (mesečno) plačevati prispevke za vse tiste zavarovance-člane, ki so zaposleni na
takšnih delovnih mestih, na katerih je obvezna vključitev v poklicno zavarovanje, ne glede na doseganje
pogoja (razen v primerih, ko zavarovanje zavarovanca/člana miruje ali je v zadržanju).

9. Kako zavezanec plača prispevke za poklicno zavarovanje za nazaj, od dneva zaposlitve delavca na tem
delovnem mestu?
Zavezanec (glede na datum vključitve zavarovanca-člana) za vsako mesečno obdobje vključenosti
zavarovanca-člana posreduje Poročilo o obračunanih in plačanih prispevkih ter poravna prispevke za
navedena obdobja. Od prispevkov, ki niso bili plačani v roku, je zavezanec dolžan obračunati in plačati
zamudne obresti po zakonu, ki ureja davčni postopek.

10. Kako se oddaja datoteke s poračuni?
Za poračune se pripravi ločene datoteke, za vsako obdobje posebej. V kolikor so v poračunu tudi negativni
zneski, se datoteko v aplikaciji Kad.Net odda kot poljubno datoteko. Če so v poračunu le pozitivni zneski, se
datoteko odda na enak način kot datoteko za tekoči mesec.

11. Koliko je znašala stopnja prispevkov v preteklih letih?
Stopnja prispevkov, po kateri mora zavezanec obračunati in plačati prispevek za poklicno zavarovanje, je
odvisna od obdobja, za katerega se vplačuje in znaša določen odstotek od osnove za plačilo prispevkov:
1. 6. 2010 do 31. 12. 2013: 10,55 % (izjema 12,60 % za pilote).
1.1.2014 - 31.12.2016: 9,25 %.
1.1.2017 - 31.12.2017: 8 %.
1.1.2018 - 31.12.2021 diferencirana prispevna stopnja:
 Za zavarovance-člane, ki se jim je v obdobju do 31. 12. 2000 štela zavarovalna doba s povečanjem
(»beneficiranci«), prispevna stopnja znaša 8 %.



Za zavarovance-člane, ki se jim v obdobju do 31. 12. 2000 ni štela zavarovalna doba s povečanjem,
pa prispevna stopnja znaša:
o na delovnem mestu iz 1. in 2. skupine: 8,2 %;
o na delovnem mestu iz 3. skupine: 8,4 %;
o na delovnem mestu iz 4. in 5. skupine: 8,8 %.

12. Kaj zavarovanci-člani, ki niso v delovnem razmerju (npr. s. p.), sporoča kot podatek za izračun osnove
za plačilo prispevkov za poklicno zavarovanje?
Za zavarovance-člane, ki niso v delovnem razmerju (npr. s. p.) in podatke FURS-u sporočajo preko Obračuna
prispevkov za socialno varnost (OPSV), se kot osnova za plačilo prispevkov za poklicno zavarovanje še
naprej upošteva podatek iz navedenega obrazca pod šifro 170.

13. Kdaj in kako lahko zavezanec za obračun in plačilo prispevkov izve, ali so za delavca izpolnjeni pogoji
za prenehanje plačevanja prispevkov?
Zavezanec lahko najprej tri leta pred izpolnitvijo pogojev zavarovanca-člana za poklicno upokojitev preveri,
ali so za delavca izpolnjeni pogoji za prenehanje plačevanja prispevkov. To stori tako, da pri Kapitalski družbi,
d. d, vloži Vlogo za pridobitev podatkov o izpolnjevanju pogojev za prenehanje plačevanja prispevkov za
poklicno zavarovanje. Na podlagi prejetega odgovora se zavezanec za obračun in plačilo prispevkov lahko
odloči o prenehanju plačevanja prispevkov.

