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Plačevanje prispevkov za poklicno zavarovanje - odgovor
6-2/2018 – 207 z dne 26. 10. 2018

V zvezi z vašim dopisom, navedenim pod zvezo, ugotavljamo, da je Ministrica za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti 29. 11. 2017 odobrila spremenjen in dopolnjen Pokojninski
načrt poklicnega zavarovanja (v nadaljevanju: pokojninski načrt), ki se uporablja od 1. 1. 2018.
Skladno s spremenjenim pokojninskim načrtom v obdobju od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2019 velja
diferencirana prispevna stopnja. Za zavarovance, ki se jim je v obdobju do 31. 12. 2000 štela
zavarovalna doba s povečanjem, prispevna stopnja še naprej znaša 8 % od osnove za
plačilo prispevkov. Za zavarovance, ki se jim v obdobju do 31. 12. 2000 ni štela zavarovalna
doba s povečanjem, pa prispevna stopnja v tem obdobju znaša na delovnem mestu iz 3.
skupine, kamor sodijo tudi delovna mesta policistov, 8,4 % od osnove za plačilo prispevkov.
Nova prispevna stopnja se je začela uporabljati pri obračunu in plačilu prispevka za januar
2018, torej za vsa plačila od februarja 2018 dalje.
Glede na to, da v zvezi s spremembo pokojninskega načrta nismo prejeli nobenega obvestila
Kapitalske družbe ter da nas o tem nista obvestila niti Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti niti Ministrstvo za javno upravo, se je vsem policistom še naprej
obračunavala prispevna stopnja v višini 8% od osnove za plačilo prispevkov.
V zvezi s tem vam sporočamo, da bo Ministrstvo za notranje zadeve za vse zavarovance, ki so
v skupini, ki je upravičena do višje prispevne stopnje, izvedlo ustrezen poračun prispevka za
obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje (vključno z obrestmi po zakonu, ki ureja davčni
postopek).
Poračun prispevka bomo izvedli takoj, ko bomo pridobili vse potrebne podatke, in bo viden tudi
na plačilni listi.
V priponki vam pošiljamo še obvestilo, ki je bilo v zvezi s tem posredovano vsem NOE Policije
ter besedilo dopisa javnim uslužbencem, za katere Urad za organizacijo in kadre ne razpolaga s
podatkom, ali se jim je do 31. 12. 2000 štela zavarovalna doba s povečanjem.
S spoštovanjem,
Robert Kos
pooblaščenec ministra
za sodelovanje s sindikati
sekretar
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