
Državljani Republike Slovenije in tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje, ki 
jim je po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, priznana pravica 

do plačila prispevka za obvezno zavarovanje 
 

Po 21. točki 15. člena ZZVZZ so v povezavi s 30. členom ZUPJS zavarovane: 
- osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki ne izpolnjuje pogojev za zavarovanje kot 

zavarovanec po drugi podlagi iz 15. člena ZZVZZ, izpolnjuje pa pogoje za denarno socialno 
pomoč, pri čemer se krivdni razlogi, zaradi katerih oseba sicer ne bi bila upravičena do denarne 
socialne pomoči, ne upoštevajo, in 

- osebe, nameščene v rejniško družino ali v zavod na podlagi DZ, če niso zavarovane iz 
drugega naslova po 15. ali 20. do 22. členu ZZVZZ. 

 
Pogoj za ureditev zavarovanja po 21. točki 15. člena ZZVZZ je, da je osebi center za socialno delo priznal 
pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje po tej podlagi. 

 
Zato se mora oseba za ureditev zavarovanja po tej podlagi obrniti na krajevno pristojen center za 
socialno delo z vlogo za priznanje pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje 
(vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev). 

 

O tej pravici center za socialno delo odloči po uradni dolžnosti, če je oseba upravičena do denarne 
socialne pomoči ali bi bila do nje upravičena, če na njeni strani ne bi obstajal krivdni razlog, in je, kadar 
oseba uveljavlja pravico do denarne socialne pomoči, ni treba posebej uveljavljati. Pogoj, da center za 
socialno delo odloči o pravici je, da oseba na vlogi ni izrecno izjavila, da te pravice do plačila prispevka 
za obvezno zdravstveno zavarovanje ne želi. 

 
OPOZORILO 
Po 32. členu ZUPJS se pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje prizna s prvim 
dnem naslednjega meseca po vložitvi vloge. Isto velja v primeru podaljševanja te pravice. Zato je 
priporočljivo, da oseba vlogo vloži v začetku in ne proti koncu meseca (v primeru vloge za podaljšanje 
te pravice, v začetku zadnjega meseca, v katerem še ima priznano pravico). S tem bo imel center za 
socialno delo več časa, da izda odločbo o pravici do konca meseca, v katerem je bila vloga vložena in 
bo zato lahko zavarovanje osebi po tej podlagi tudi pravočasno urejeno. 

 

 
Če je center za socialno delo osebi priznal pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno 
zavarovanje, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, podatke o priznani pravici 
posreduje ZZZS-ju, kateri na podlagi teh podatkov osebi nato uredi zavarovanje. 

 
Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje mesečno plačuje Republika Slovenija 

 

 
Zavarovanci po 21. točki 15. člena ZZVZZ so v zavarovanje vključeni po šifri podlage za zavarovanje 099. 

 
Ta šifra podlage za zavarovanje vključuje samo obvezno zdravstveno zavarovanje. 

1. Pogoji za zavarovanje 

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

3. Šifra podlage za zavarovanje in vrste zavarovanj 



 
 

Zavarovanje po 21. točki 15. člena ZZVZZ traja v obdobju, za katerega je priznana pravice do plačila 
prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, če oseba v tem času ni zavarovana po drugi podlagi. 

 
Center za socialno delo prizna pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje največ 
za obdobje, za katerega se lahko prizna denarna socialna pomoč, to je do enega leta (prejemniki trajne 
denarne socialne pomoči so zavarovani po drugi podlagi – 17. točki 15. člena ZZVZZ). 

 

 
Zavarovanec po 21. točki 15. člena 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. 

 
Ti pravici zavarovanec uveljavlja v obsegu in skladno s pogoji, določenimi v ZZVZZ in Pravilih obveznega 
zdravstvenega zavarovanja. 

4. Trajanje zavarovalnega razmerja 

5. Pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja 


