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Zadeva: Obračun in izplačilo premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja
(M011)

Spoštovani !

V Uradnem listu RS št. 59/2014, z dne 1.8.2014, je bila objavljena Uredba o spremembah 
Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (v 
nadaljevanju uredba), v Uradnem listu RS št. 52/2014, z dne 11.7.2014, pa je bila objavljena 
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in 
izplačilo plač v javnem sektorju. Uredbi vsebujeta spremembe glede obračuna premij 
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Spremembe so posledica uskladitve z 
zakonodajo o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju na področju vplačevanja premij 
kolektivnega prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (M011) pri delodajalcih v 
javnem sektorju. Po prej veljavni ureditvi je bil v uredbi določen obračun in posledično vplačilo 
premije kolektivnega prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja iz bruto plače, kar 
pomeni, da so se obvezne dajatve ob vsakokratnem izplačilu plače obračunale od zmanjšane 
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osnove, torej zmanjšane bruto plače za znesek premije. Način vplačila premije kolektivnega 
prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v javnem sektorju iz bruto plače javnega 
uslužbenca oziroma na način, da bi se za znesek premije znižala bruto plača, ni pravilen. Prav 
tako delodajalci v javnem sektorju ne morejo vplačevati premij kolektivnega  prostovoljnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja v korist javnih uslužbencev, saj jim predpisi, ki določajo 
porabo sredstev, to ne omogočajo oz. bi morala za to obstajati izrecna pravna podlaga, ki pa je 
ni, razen v Zakonu o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence 
(Uradni list RS, št. 126/03).

Upoštevaje Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno 
prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 40/12 - ZUJF, 46/13, 
25/14 – ZFU in 50/14), predpise in druge akte, izdane na njihovi podlagi ter kolektivne pogodbe 
v javnem sektorju, ni mogoče določiti plače v drugačni višini, kot je določena s predhodno 
navedenimi predpisi in kolektivnimi pogodbami. Glede na navedeno ni mogoče znižati bruto 
plače na podlagi dogovora med delodajalcem in javnim uslužbencem z namenom vplačevanja 
premij kolektivnega prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, saj je bruto plača v 
javnem sektorju pravica, ki je določena s predpisi, drugimi akti in kolektivnimi pogodbami v 
javnem sektorju in ni predmet dogovora med delodajalcem in javnim uslužbencem.

Ker uskladitve kolektivnega dodatnega zavarovanja glede na veljavno zakonodajo ni mogoče 
uveljaviti takoj, sprememba uredbe v prehodnih določbah določa, da se spremembe pri 
obračunu plač zaposlenih v javnem sektorju glede kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja uveljavijo s 1.1.2015. Do tega datuma morajo tisti delodajalci v javnem sektorju, ki 
imajo z izvajalci zavarovanja sklenjene pogodbe o financiranju pokojninskega načrta 
kolektivnega dodatnega pokojninskega načrta, stopiti v stik z izvajalci zavarovanj ter pogodbe o 
kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju in pokojninske načrte za zaposlene v javnem 
sektorju uskladiti z veljavno pravno ureditvijo dodatnega pokojninskega zavarovanja v Zakonu o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12,39/13, 99/13 - ZSVarPre-C, 
101/13 - ZIPRS1415 in 44/14 - ORZPIZ206 - ORZPIZ206) in uredbo, s katero je določena 
metodologija obračuna plač zaposlenih v javnem sektorju. Načinu uskladitve obstoječih pogodb 
o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju in pokojninskih načrtov z določbami 
zakona, ki ureja pokojninsko zavarovanje, je podrobneje pojasnjen v dopisu MDDSZ, ki je 
priloga tega dopisa.

S spoštovanjem,

dr. Gregor VIRANT
                                                                                                 MINISTER

Priloga:
- Dopis  MDDSZ št. 1033-5/2014-6 z dne 4.8.2014

Poslano: 
- Naslov
- Vsi proračunski uporabniki
- Reprezentativni sindikati javnega sektorja
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