
Brezposelne osebe, ki prejemajo pri Zavodu Republike Slovenije za 
zaposlovanje denarno nadomestilo 

 
Kdo je upravičen do denarnega nadomestila pri Zavodu RS za zaposlovanje je določeno v Zakonu o 
urejanju trga dela. 
  

1. Zavezanec za vložitev prijave v zavarovanje (prijava, sprememba in odjava iz zavarovanja) in za 
plačilo prispevkov 

 
Zavezanec za vložitev prijave v zavarovanje je Zavod RS za zaposlovanje, ki je tudi zavezanec za plačilo 
prispevkov.  
 

2. Šifra podlage za zavarovanje in vrste zavarovanj  

 
Prejemnik denarnega nadomestila pri Zavodu RS za zaposlovanje je zavarovan po šifri podlage za 
zavarovanje 028. 
 
Ta šifra podlage za zavarovanje vključuje vsa štiri socialna zavarovanja (pokojninsko in invalidsko ter 
zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti).   
 

3. Trajanje zavarovalnega razmerja 

 
Zavarovanje traja ves čas upravičenosti do denarnega nadomestila.  
 

4. Pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja 

 
Zavarovanec po 9. točki 15. člena Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
(ZZVZZ) je zavarovan za pravico do plačila zdravstvenih storitev, medicinskih pripomočkov, zdravil in 
živil za posebne zdravstvene namene (več o teh pravicah na tej povezavi, pod naslovom posameznih 
pravic) in pravico do povračila potnih stroškov v zvezi z uveljavljanjem zdravstvenih storitev. 
 
Te pravice se uveljavljajo v obsegu in skladno s pogoji, določenimi v ZZVZZ in Pravilih obveznega 
zdravstvenega zavarovanja. 
 

5. Navodila in druga pojasnila 

 
- Ureditev obveznega zdravstvenega zavarovanja v času do izdaje odločbe o priznanju pravice do 

denarnega nadomestila  
 
V času od prijave na Zavodu RS za zaposlovanje do izdaje odločbe o priznanju pravice do denarnega 
nadomestila si brezposelna oseba uredi obvezno zdravstveno zavarovanje po podlagi, po kateri 
začasno izpolnjuje pogoje za zavarovanje. Praviloma je to zavarovanje po 20. točki prvega odstavka 
15. člena ZZVZZ ali zavarovanje kot družinski član (več o zavarovanju po 20. točki prvega odstavka 15. 
člena ZZVZZ  in zavarovanju kot družinski član je na povezavi: Kategorije zavarovanih oseb, pod točko 
17 oz. 23).  
 
Ko brezposelna oseba prejme odločbo o priznanju pravice do denarnega nadomestila, mora 
poskrbeti za odjavo iz zavarovanja po začasni podlagi, hkrati pa lahko uveljavi morebitno vračilo 
plačanega prispevka (če je bila na primer začasno zavarovana po 20. točki prvega odstavka 15. člena 
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ZZVZZ) za čas, za katerega je bila za nazaj prijavljena iz naslova upravičenosti do denarnega 
nadomestila.   
 


