
Prejemniki trajne denarne socialne pomoči ter begunci in  
osebe s priznano subsidiarno zaščito 

 

1. Prejemniki trajne denarne socialne pomoči 

 
Kdo je upravičen do trajne denarne socialne pomoči je določeno v Zakonu o socialno varstvenih 
prejemkih. 
  

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

 
Zavezanec za vložitev prijave v zavarovanje je center za socialno delo, zavezanec za plačilo prispevkov 
pa država.  
 

1.2 Šifra podlage za zavarovanje in vrste zavarovanj  

 
Prejemnik trajne denarne socialne pomoči je zavarovan po šifri podlage za zavarovanje 045. 
 
Ta šifra podlage za zavarovanje vključuje samo obvezno zdravstveno zavarovanje.   
 

1.3 Trajanje zavarovalnega razmerja 

 
Prejemnik trajne denarne socialne pomoči, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, je 
zavarovan iz tega naslova ves čas upravičenosti do te pomoči.  
 

1.4 Pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja 

 
Prejemnik trajne denarne socialne pomoči 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. 
 

2. Begunci in osebe s priznano subsidiarno zaščito 

 
Komu Slovenija prizna status begunca in komu subsidiarno zaščito, je določeno v Zakonu o 
mednarodni zaščiti.  
  

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

 
Zavezanec za vložitev prijave v zavarovanje je Ministrstvo za notranje zadeve, zavezanec za plačilo 
prispevkov pa država.  
 
 
 
 

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/denarna_socialna_pomoc/
http://www.pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO5609&pogled=osnovni
http://www.pisrs.si/Predpis.aspx?id=ZAKO5609&pogled=osnovni
https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/domov/!ut/p/b1/jZHLTsMwEEW_pV_gayd2zNK4UTJp3AZKH3iDUqmKIrVNFwiJv8dAESIIl9mNdI7u6A7zbMv8qX3pu_a5H07t4X336knBmZLAy8KuJajOs8ZRLiBEAB4DgD_G4MNPeU5FsgBpRwJU1dmtWhqBe3nxvwOkTkEP8zvZKM5hk5_5CztToAQrLq3lKL7yIwH_8iNAzNfXfC2u9Vcx3x2GXah6w_woLP2Ek2nlVOgCY0CnlQFJVctM3giAX4DYN0b3_K47CjjB5uVw3LPzcRVm-7qkvunMZPIGLK60PA!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2XzYwTUFISTAxSEdDVjUwSUxFN1BNSUUyMDIy/
https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/nadomestila/povracila-potni/
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO213
http://www.pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV3562&pogled=osnovni
http://www.pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV3562&pogled=osnovni
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201111&stevilka=450
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201111&stevilka=450


2.2 Šifra podlage za zavarovanje in vrste zavarovanj  

 
Oseba s statusom begunca oz. statusom subsidiarne zaščite je zavarovana po šifri podlage za 
zavarovanje 032. 
 
Ta šifra podlage za zavarovanje vključuje samo obvezno zdravstveno zavarovanje.   
 

2.3 Trajanje zavarovalnega razmerja 

 
Oseba s statusom begunca oz. statusom subsidiarne zaščite je zavarovana iz tega naslova ves čas, za 
katerega ji je priznan eden od teh statusov, če ni zavarovana po drugi podlagi.  
 

2.4 Pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja 

 
Oseba s statusom begunca oz. statusom subsidiarne zaščite je zavarovana 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. 
 

2.5 Navodila in druga pojasnila 

 
- Otrok, zavarovan iz naslova statusa begunca ali subsidarne zaščite in pravica do plačila 

zdravstvenih storitev 
 
Otroci, ki so zavarovani iz naslova statusa begunca oz. statusa subsidiarne zaščite, imajo zagotovljeno 
plačilo zdravstvenih storitev, ki so pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, v celoti iz tega 
zavarovanja, dokler izpolnjujejo pogoje, ki so določeni v 22. členu ZZVZZ za zavarovanje otroka kot 
družinskega člana.  
 
Ti otroci tako ne potrebujejo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.  
 

https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/domov/!ut/p/b1/jZHLTsMwEEW_pV_gayd2zNK4UTJp3AZKH3iDUqmKIrVNFwiJv8dAESIIl9mNdI7u6A7zbMv8qX3pu_a5H07t4X336knBmZLAy8KuJajOs8ZRLiBEAB4DgD_G4MNPeU5FsgBpRwJU1dmtWhqBe3nxvwOkTkEP8zvZKM5hk5_5CztToAQrLq3lKL7yIwH_8iNAzNfXfC2u9Vcx3x2GXah6w_woLP2Ek2nlVOgCY0CnlQFJVctM3giAX4DYN0b3_K47CjjB5uVw3LPzcRVm-7qkvunMZPIGLK60PA!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2XzYwTUFISTAxSEdDVjUwSUxFN1BNSUUyMDIy/
https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/nadomestila/povracila-potni/
https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/nadomestila/povracila-potni/
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO213
http://www.pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV3562&pogled=osnovni
http://www.pisrs.si/Predpis.aspx?id=PRAV3562&pogled=osnovni
http://www.pisrs.si/predpis.aspx?p_rD=r03&p_predpis=ZAKO213
http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/o/0ED8C6E7834EF4ACC12578E700420461

