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Opombe 

 

Klasifikacijo šol je pripravil Zvezni zavod za statistiko za potrebe popisa delavcev v združenem delu za leto 
1986. Njen sestavni del je Seznam šol, dopolnjen v letih 1998 in 2003. 

Seznam občin je izdelan na osnovi veljavnih predpisov o teritorialni razdelitvi Republike Slovenije in velja od 
junija 2002. 

Seznam držav je izdelan na osnovi slovenskega standarda SIST EN ISO 3166-1:2003 (Kode za predstavljanje 
imen držav in njihovih podrejenih enot - 1. del: Kode držav (ISO 3166-1:1997)), ki ga je založil in izdal Urad 
Republike Slovenije za meroslovje pri Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport. 

 

 

 

SEZNAM KRATIC 

AJPES - Agencija za javnopravne evidence in storitve 
CSD - Center za socialno delo 
EMŠO - Enotna matična številka občana 
DKP - Diplomatsko konzularna predstavništva 
DURS - Davčna uprava Republike Slovenije 
KD - Katastrski dohodek 
MDDSZ - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
MO - Ministrstvo za obrambo 
MŠPRS - Matična številka poslovnega subjekta ali njegovega dela 
PRS - Poslovni register Slovenije 
RS - Republika Slovenija 
RŠZ - Registrska številka zavezanca za prispevek 
SKP - Standardna klasifikacija poklicev 
SURS - Statistični urad Republike Slovenije 
UPB - uradno prečiščeno besedilo 
ZDR - Zakon o delovnih razmerjih 
ZMEPIZ - Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja 
ZPIZ-1 - Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
ZPIZS - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 
ZRSZ - Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 
ZSDP - Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih 
ZSV - Zakon o socialnem varstvu 
ZZVZZ - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju  
ZZDT - Zakon o zaposlovanju in delu tujcev 
ZZZPB - Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti 
ZZZS - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
ZZRZI - Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov 
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UVOD 

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in 
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje so že leta 1980 začeli izvajati projekt o racionalizaciji sporočanja in 
zbiranja istovrstnih podatkov za vodenje in vzdrževanje administrativnih evidenc o zaposlenih in zavarovanih 
osebah. Glede na to, da se večina podatkov iz teh evidenc uporablja tudi za izvajanje statističnih raziskovanj na 
področju dela, je pri projektu sodeloval tudi Statistični urad Republike Slovenije. 
Od 1. 1. 1987 uporabljajo vsi navedeni zavodi in Statistični urad podatke, zbrane iz skupnih obrazcev M-1, M-2,  
M-3, M-3A, M-DČ. 
Pri oblikovanju vsebine obrazcev M so za podatke sprejeti enotna metodološka načela in standardi. Upoštevane 
so vse posebne zahteve posameznih upravljalcev evidenc. 
Večnamenska uporaba enkrat zbranih in zajetih istovrstnih podatkov pomeni precejšnjo racionalizacijo tako za 
upravljalce evidenc, ki potrebujejo podatke za svoje delovanje, kot za dajalce podatkov pri izpolnjevanju njihovih 
obveznosti. 
Navodilo za prijavo podatkov vsebuje navodila za prijavljanje v pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno 
zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti (v nadaljevanju: 
obvezna socialna zavarovanja) in za prijavljanje v posamezno vrsto zavarovanj.  
Za pojma zavarovanec/zavarovanka, družinski član/družinska članica se uporablja termin zavarovana oseba. 
Izpisovanje prijave podatkov o zavarovanju na originalni obrazec M, ki ga je založil DZS, d. d., zavezanci lahko 
nadomestijo: 
– z elektronsko oblikovanim obrazcem M (Microsoft Excel dokument, PDF-dokument ipd.), ki ga v okviru 

lastne informacijske rešitve izdelajo sami in uporabijo za pripravo podatkov o zavarovanju, in tiskalniškim 
izpisom v svojem informacijskem sistemu;  

– ali z elektronsko oblikovanim obrazcem M (Microsoft Excel dokument, PDF-dokument ipd.), ki bo objavljen 
na spletni strani (o tem bodo zavezanci posebej obveščeni) in bo omogočal vnos podatkov prijave o 
zavarovanju in tiskalniški izpis.  

Pri elektronsko oblikovanih obrazcih, posredovanih pristojni prijavno-odjavni službi ZZZS-ja na tiskalniškem 
izpisu, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji: 
– obrazec M mora po vsebini popolnoma ustrezati originalnemu obrazcu M, ki je objavljen v veljavnem 

pravilniku o obrazcih prijav podatkov; 
– obrazec M mora biti natisnjen v zahtevanem številu izvodov, ki si zaporedno sledijo, tako kot si sledijo 

kopije na originalnem obrazcu M;  
– vsebina posameznega izvoda obrazca M mora po vsebini ustrezati posamezni kopiji originalnega 

obrazca M; 
– natisnjeni obrazci M morajo biti overjeni s pečatom zavezanca in s podpisom odgovorne osebe; 
– prva stran obrazca M in vsi zahtevani izvodi morajo biti povezani v celoto. 

 

ZAKONSKE OSNOVE 

1. V Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 20/40, ZPIZ 1-UPB 2 - v 
nadaljevanju ZPIZ 1) so v odločbah od 13. do 34. člena opredeljeni zavarovanci pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja ter pogoji, pod katerimi se zavarujejo. V 203. členu ZPIZ-1 je urejeno obvezno 
posredovanje podatkov, ki so pomembni za priznanje in odmero pravic iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, ter določeno, da se matična evidenca uredi s posebnim zakonom. V 23. členu Zakona o 
matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list 
RS, št. 81/00 - v nadaljevanju ZMEPIZ) so določeni zavezanci za vlaganje prijav v zavarovanje, odjav iz 
zavarovanja in sprememb med zavarovanjem za posamezne kategorije zavarovanih oseb. Navedeni zakon 
določa tudi način vlaganja in roke za vlaganje navedenih prijav. Zavezanci za vlaganje prijav, ki so hkrati 
zavezanci za plačevanje prispevka za socialno zavarovanje, so dolžni v skladu s 26. in 27. členom ZMEPIZ-
a vložiti tudi prijavo o začetku in prenehanju poslovanja ter prijavo sprememb med poslovanjem.  
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2. Po Zakonu o evidencah na področju dela (Uradni list RS, št. 17/90) so poslovni subjekti in zasebni 
delodajalci dolžni voditi evidence o zaposlenih delavcih, o osebnih dohodkih in o poškodbah pri delu. Na 
podlagi teh evidenc se vpisujejo podatki o pokojninske in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, 
zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja. 
Pri vodenju evidenc je treba upoštevati enotna metodološka načela in standarde za vodenje evidenc na 
področju dela (Uradni list SFRJ, št. 58/77). 

3. Zdravstveno zavarovanje ureja Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, 
20/2004 - ZZVZZ-UPB 1), ki v 78. členu določa način in roke za sporočanje podatkov za zavarovanje, 
zavezance za sporočanje podatkov pa posredno opredeljuje v poglavju o virih sredstev. Način, roke ter 
zavezance za sporočanje podatkov podrobneje opredeljujejo tudi Pravila obveznega zdravstvenega 
zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 - prečiščeno besedilo, 35/03, 78/03, 84/04). 

4. Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 12/92, 71/93, 38/94, 
69/98 in 67/02) v 9. členu določa, da morajo poslovni subjekti in zasebni delodajalci (opredeljeni v Zakonu o 
matični evidenci) prijaviti potrebo po delavcu ali pripravniku (obrazec PD) Zavodu Republike Slovenije za 
zaposlovanje in ga tudi obvestiti o sklenitvi delovnega razmerja. Navedeni zakon določa tudi način in roke 
sporočanja. 

5. Zavarovanje za starševsko varstvo ureja Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list 
RS, 110/03 - ZSDP-UPB 1), ki v 6. členu določa zavarovance za starševsko varstvo, v 12. členu, 42.a členu, 
48. členu in 84. členu določa zavezance za plačilo prispevkov, v 106. členu pa obveznost za vodenje 
evidence o zavarovancih za starševsko varstvo. Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic iz zavarovanja 
za starševsko varstvo (Uradni list RS, št. 104/03) in Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic do 
družinskih prejemkov (Uradni list RS, št. 116/03) določata zavezance za prijavo v zavarovanje ter način 
vlaganja prijav. 

6. Za racionalno izvajanje nacionalnega programa statističnih raziskovanj ter za druge namene predpisuje 
Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95, 9/01) tudi uporabo podatkov iz različnih uradnih in drugih 
administrativnih zbirk podatkov. Na podlagi zgoraj navedenih zakonskih predpisov se zbira večina podatkov, 
ki se uporabljajo tudi za izvedbo nekaterih statističnih raziskovanj na področju dela. V ta namen je SURS leta 
1987 vzpostavil Statistični register delovno aktivnega prebivalstva in ga vzdržuje na osnovi podatkov iz 
obrazcev M. 

7. Na podlagi Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, 63/2004) in Navodil 
za izpolnjevanje obrazca prijave podatkov o zavarovanju za invalide (Uradni list RS, 10/2005) morajo 
delodajalci sporočiti podatke o vrsti invalidnosti zaposlene osebe. 

8. Po Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, 36/04 - ZSV-UPB 1) 
ima invalidna oseba pravico do izbire družinskega pomočnika. Pogoji za uveljavljanje te pravice pa so 
določeni v Pravilniku o pogojih o postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika (Uradni 
list RS, 84/04). 

 

POSLOVANJE  Z OBRAZCI 

1 ZAVEZANCI ZA VLAGANJE PRIJAV IN KRAJEVNA PRISTOJNOST 
Zavezanci za vlaganje prijav o zavarovanju morajo v 8 dneh prijaviti začetek ali prenehanje zavarovanja ter 
vsako spremembo javljenega podatka pri prijavno-odjavni službi pristojne registrske izpostave ZZZS-ja. 
Podatki se sporočajo na obrazcih M-1 (prijava o zavarovanju), M-2 (odjava o zavarovanju), M-3 (sprememba 
med zavarovanjem), M-3A (sprememba podatkov o zaposlenih osebah pri poslovnem subjektu), M-DČ (prijava 
podatkov o zdravstvenem zavarovanju družinskih članov).  

1.1 Prijave podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, 
zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti 
(obvezna socialna zavarovanja)  

1.1.1 Osebe v delovnem razmerju prijavijo v obvezna socialna zavarovanja delodajalci: pravne in fizične 
osebe ter drugi subjekti, kot so državni organi, lokalne skupnosti, podružnice tujega podjetja ter diplomatska in 
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konzularna predstavništva, ki zaposlujejo delavce na podlagi pogodbe o zaposlitvi. V primeru stečaja ali 
likvidacije pa to stori upravitelj. Prijavo je treba vložiti pri prijavno-odjavni službi, pristojni za občino, v kateri je 
sedež poslovnega subjekta, poslovne enote, obrata, podružnice ali poslovnega prostora, kjer oseba opravlja 
delo. 

1.1.2 Osebe, ki so same zase zavezanci za plačilo prispevka (samostojni zavezanci), se same prijavijo v 
obvezna socialna zavarovanja. To so: 

– osebe, ki samostojno opravljajo pridobitno, gospodarsko ali poklicno dejavnost; 

– družbeniki zasebnih družb in zavodov v RS, ki so poslovodne osebe (lastniki zasebnih podjetij, ki svoja 
podjetja tudi osebno vodijo); 

– osebe (državljani RS in tujci), ki so na območju RS zaposlene v mednarodnih organizacijah in ustanovah, tujih 
diplomatskih in konzularnih predstavništvih, za katere delodajalec ne izvaja obveznosti po predpisih v RS; 

– osebe, ki so zaposlene pri tujem delodajalcu, v državi, v kateri niso obvezno zavarovane ali v državi, s katero 
ni sklenjen mednarodni sporazum o socialni varnosti. 

Te osebe vložijo prijavo pri prijavno-odjavni službi, pristojni za občino, v kateri je sedež obrata oziroma 
poslovnega prostora, kjer opravljajo dejavnost. Če samostojni zavezanec nima poslovnega prostora, vloži 
prijavo v zavarovanje pri prijavno-odjavni službi, pristojni za občino njegovega stalnega prebivališča. 

1.1.3 Osebe, ki imajo pravico do denarnega nadomestila za čas brezposelnosti, prijavi v obvezna socialna 
zavarovanja ZRSZ pri prijavno-odjavni službi, pristojni za občino sedeža urada ZRSZ-ja, ki je priznal pravico do 
tega nadomestila. 

1.1.4 Osebe, ki jim je delovno razmerje prenehalo med koriščenjem starševskega dopusta, osebe, ki 
imajo pravico do starševskega nadomestila in nimajo pravice do starševskega dopusta, osebe, ki imajo pravico 
do sorazmernega dela plačila prispevkov za socialno varnost zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi 
starševstva, in osebe, ki imajo pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek, prijavi v obvezna socialna 
zavarovanja, in sicer za čas prejemanja starševskega nadomestila oziroma za čas sorazmernega plačila 
prispevkov za socialno varnost oziroma za čas prejemanja delnega plačila za izgubljeni dohodek, center za 
socialno delo pri prijavno-odjavni službi, pristojni za občino, kjer je center za socialno delo. 

1.1.5 Osebe, ki jim je prenehalo delovno razmerje na dan, ko so bile zadržane od dela zaradi bolezni ali 
poškodbe, prijavi v obvezna socialna zavarovanja izpostava ZZZS-ja, pri kateri so bile nazadnje zavarovane. 

1.1.6 Udeležence javnih del prijavijo v obvezna socialna zavarovanja izvajalci javnih del pri prijavno-odjavni 
službi, pristojni za občino, kjer je sedež delodajalca. 

1.1.7 Družinske pomočnike, upravičence do delnega plačila za izgubljeni dohodek po predpisih o 
socialnem varstvu prijavi v obvezna socialna zavarovanja center za socialno delo pri prijavno-odjavni službi 
ZZZS-ja, pristojni za občino, kjer je center za socialno delo. 

1.2 Prijave podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju in 
zavarovanju za starševsko varstvo  

1.2.1 Kmetje, nosilci kmetijske dejavnosti, prijavijo podatke o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem 
zavarovanju in zavarovanju za starševsko varstvo sebe, člane kmečkega gospodarstva in zaposlene na kmetiji 
pri prijavno-odjavni službi, ki sodi na območje, na katerem je sedež izpostave DURS-a, pristojen za odmero in 
pobiranje davka od njihove kmetijske dejavnosti. 

1.3 Prijave podatkov o zdravstvenem zavarovanju in zavarovanju za starševsko 
varstvo 

1.3.1 Brezposelne osebe, ki jim je priznana pravica do denarne pomoči, prijavi v zdravstveno zavarovanje 
in v zavarovanje za starševsko varstvo območna enota ZRSZ-ja pri prijavno-odjavni službi, pristojni za občino, 
kjer je sedež urada ZRSZ, ki je priznal to pravico. 

1.4 Prijave podatkov samo o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
1.4.1 Državljani RS, zaposleni v tujini, kjer niso obvezno zavarovani pri tujem nosilcu zavarovanja, in 
državljani RS, zaposleni pri tujem delodajalcu v državi, v kateri so obvezno zavarovani, pa z njo ni sklenjen 
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mednarodni sporazum o socialnem zavarovanju, ali v njej ne morejo uveljavljati pravic do pokojnin ali invalidnin 
oziroma jih ne morejo uživati zunaj navedene države, se prijavijo pri prijavno-odjavni službi, pristojni po kraju 
stalnega prebivališča, ki so ga imeli pred odhodom v tujino. Dodatni pogoj za prijavo je pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje v RS neposredno pred odhodom v tujino ali stalno prebivališče na ozemlju RS pred odhodom v 
tujino.  

1.4.2 Učence, ki so dopolnili 15 let in se na podlagi učne pogodbe poklicno izobražujejo pri delodajalcu, le-ta 
prijavi v pokojninsko in invalidsko zavarovanje pri prijavno-odjavni službi, pristojni za občino, v kateri je sedež 
obrata, v katerem učenec dela oziroma bo delal. 

1.4.3 Osebe, ki imajo pravico plačevanja prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v času 
brezposelnosti do upokojitve, prijavi v pokojninsko in invalidsko zavarovanje ZRSZ pri prijavno-odjavni službi, 
pristojni za občino sedeža urada ZRSZ-ja, ki je priznal pravico do tega nadomestila.  

1.4.4 Osebe, ki so upravičene do starševskega dodatka, prijavi v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, in 
sicer za čas prejemanja starševskega dodatka, center za socialno delo pri prijavno-odjavni službi, pristojni za 
občino, v kateri je sedež centra za socialno delo. 

1.4.5 Osebe, ki so prostovoljno vključene v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, se prijavijo pri 
prijavno-odjavni službi, ki je pristojna za občino njihovega stalnega prebivališča.  

1.5 Prijave podatkov samo o v zdravstvenem zavarovanju 
1.5.1 Osebe, ki jim je priznana pravica do nadomestila po Zakonu o družbenem varstvu duševno in 
telesno prizadetih oseb, prijavi v zdravstveno zavarovanje center za socialno delo, in sicer pri prijavno-odjavni 
službi, pristojni za občino, v kateri je sedež centra za socialno delo. 

1.5.2 Osebe, ki jim je priznana pravica do stalne denarne pomoči kot edinega vira, prijavi v zdravstveno 
zavarovanje center za socialno delo, in sicer pri prijavno-odjavni službi, pristojni za občino, kjer je sedež centra 
za socialno delo. 

1.5.3 Prejemnike pokojnin po ZPIZ-u prijavi v zdravstveno zavarovanje ZPIZS, in sicer pri prijavno-odjavni 
službi, ki je pristojna za kraj stalnega prebivališča osebe. Prejemnike nadomestil iz invalidskega zavarovanja po 
predpisih v RS, ki so zunaj delovnega razmerja, prijavi ZPIZS, in sicer pri prijavno-odjavni službi, pristojni za 
občino, kjer je sedež območne enote ZPIZS-ja, ki je priznala pravico do nadomestila.  

1.5.4 Osebe, ki jim je priznana pravica po Zakonu o vojnih invalidih, veteranih in žrtvah vojnega nasilja, 
prijavi v zdravstveno zavarovanje upravna enota pri prijavno-odjavni službi, ki je pristojna za občino, kjer je 
sedež upravne enote. 

1.5.5 Osebe s slovenskim državljanstvom in stalnim prebivališčem v RS ter brez prihodkov prijavi v 
zdravstveno zavarovanje občina njihovega stalnega prebivališča, in sicer pri prijavno-odjavni službi, ki je 
pristojna za to občino.  

1.5.6 Osebe s stalnim prebivališčem v RS (državljani RS in tujci) z drugimi prihodki se prijavijo v 
zdravstveno zavarovanje pri prijavno-odjavni službi, ki je pristojna za občino stalnega prebivališča teh oseb. 

1.5.7 Fizične osebe, ki so prejemniki tuje pokojnine, če z mednarodno pogodbo ni drugače določeno, se 
prijavijo v zdravstveno zavarovanje pri prijavno-odjavni službi, pristojni po kraju stalnega ali začasnega bivanja.  

1.5.8 Tujci, ki se izobražujejo in izpopolnjujejo v RS, se prijavijo pri prijavno-odjavni službi, pristojni po kraju 
stalnega ali začasnega bivanja. 

1.5.9 Osebe, ki so zaposlene pri tujem delodajalcu, vendar niso zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega 
zavarovanja ali pa v RS ne morejo uveljavljati pravic iz tega zavarovanja, se prijavijo v zdravstveno zavarovanje 
pri prijavno-odjavni službi, pristojni po kraju stalnega prebivanja.  

1.5.10 Osebe, zaposlene pri tujih in mednarodnih organizacijah in ustanovah, tujih konzularnih in 
diplomatskih predstavništvih s sedežem v RS (če ni z mednarodno pogodbo drugače določeno), se prijavijo 
v zdravstveno zavarovanje pri prijavno-odjavni službi, pristojni po kraju stalnega prebivanja. Če je zavezanec za 
prijavo delodajalec, je pristojna prijavno-odjavna služba po kraju njegovega sedeža. 

1.5.11 Kmetje, nosilci kmetijske dejavnosti, prijavijo v zdravstveno zavarovanje sebe, člane kmečkega 
gospodarstva in zaposlene na kmetiji pri prijavno-odjavni službi, ki sodi na območje, na katerem je sedež 
izpostave DURS-a, pristojen za odmero in pobiranje davka od njihove kmetijske dejavnosti. 
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1.5.12 Družinski člani oseb, zavarovanih pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja, ki niso zavarovani 
pri tujem nosilcu, se prijavijo v zdravstveno zavarovanje pri prijavno-odjavni službi, pristojni po kraju stalnega 
prebivanja. 

1.5.13 Družinske člane zavarovanih oseb prijavi v zdravstveno zavarovanje zavezanec za prijavo zavarovane 
osebe (nosilca zdravstvenega zavarovanja) pri prijavno-odjavni službi, ki je pristojna za občino, v kateri je sedež 
oziroma prebivališče zavezanca za prispevek. 

1.5.14 Kmetje ter člani njihovega gospodarstva in druge osebe, ki v RS opravljajo kmetijsko dejavnost 
kot edini ali glavni poklic in so prostovoljno pokojninsko-invalidsko zavarovani, se prijavijo pri prijavno-
odjavni službi, pristojni po kraju stalnega bivanja. 

1.6 Prijave podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju  
1.6.1 Vojake nabornike na prostovoljnem služenju vojaškega roka prijavi v pokojninsko in invalidsko ter 
zdravstveno zavarovanje Ministrstvo za obrambo. Vse prijave se vlagajo pri prijavno-odjavni službi ZZZS, OE 
Ljubljana, Miklošičeva 24. 

1.7 Prijave podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti  

1.7.1 Vrhunski športniki in šahisti - člani telesnokulturnih, šahovskih organizacij v RS - se prijavijo pri 
prijavno-odjavni službi, pristojni po kraju stalnega bivanja. 

2 POSTOPEK ZA VLAGANJE PRIJAV 
Pri vlaganju prijav za zavarovanju so dokazila za prijavo zavezancev za prispevek navedena v poglavju 2.1, za 
prijavo zavarovanih oseb pa še dodatna dokazila v točki 2.2.  

2.1 Prijava zavezancev za prispevek 
Pred prvo prijavo oseb za zavarovanje morajo zavezanci za prispevek za prijavo začetka poslovanja zavezanca 
prijavno-odjavni službi predložiti naslednja dokazila:  

2.1.1 Poslovni subjekti: obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti za poslovne subjekte in podružnice 
oziroma druge dele poslovnih subjektov, ki ga izda AJPES. 

2.1.2 Samostojni podjetniki posamezniki: pri izpostavi DURS-a overjeni priglasitveni list; za tujce še delovno 
dovoljenje.  

2.1.3 Osebe, ki opravljajo samostojno poklicno dejavnost: odločbo oziroma potrdilo o vpisu v ustrezni 
register samostojnih dejavnosti oziroma vpisnik (Seznam registrov samostojnih dejavnosti je v prilogi tega 
gradiva); za tujce še delovno dovoljenje in obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti za poslovne 
subjekte in podružnice oziroma druge dele poslovnih subjektov, ki ga izda AJPES. 

2.1.4 Osebe, ki opravljajo duhovniško oziroma versko dejavnost: potrdilo registrirane verske skupnosti, da 
oseba opravlja versko službo.  

2.1.5 Družbeniki, ki so poslovodne osebe (lastniki zasebnih podjetij, ki svoja podjetja osebno vodijo): izpis iz 
sodnega registra, iz katerega je razvidno, da je vpisan kot direktor; za tujca še delovno dovoljenje in obvestilo o 
identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti za poslovne subjekte in podružnice oziroma druge dele poslovnih 
subjektov, ki ga izda AJPES. 

2.1.6 Kmetje, nosilci kmetijske dejavnosti: potrdilo o katastrskem dohodku in drugem dohodku kmečkega 
gospodarstva, ki ga izda pristojna izpostava DURS-a. 

2.1.7 Osebe, ki opravljajo drugo dovoljeno dejavnost in zanje ni potreben vpis v register oziroma vpisnik: 
potrdilo, da so zavezanci za davek od dohodka iz dejavnosti. 

2.1.8 Osebe, zaposlene pri tujih in mednarodnih organizacijah in ustanovah, tujih konzularnih in 
diplomatskih predstavništvih s sedežem v RS: če z mednarodno pogodbo ni drugače določeno, je 
zavezanec za prijavo njihov delodajalec. Le-ta predloži pisno izjavo, da bo zavezanec za vlaganje prijav in 
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plačilo prispevka za zaposlene osebe. Če pa je zavezanec za prijavo zaposlena oseba, mora predložiti pogodbo 
o zaposlitvi ali pisno izjavo delodajalca o zaposlitvi, iz katere mora biti razviden datum začetka dela. 

2.1.9 Državljani RS, ki so zaposleni v tujini, kjer niso obvezno pokojninsko-invalidsko zavarovani pri 
tujem nosilcu zavarovanja: pogodbo o zaposlitvi oziroma potrdilo tujega delodajalca o zaposlitvi; dokazilo o 
zavarovanju v RS oziroma o stalnem prebivališču neposredno pred odhodom v tujino in dokazilo o 
državljanstvu; potrdilo pristojnega tujega nosilca zavarovanja, da niso obvezno pokojninsko-invalidsko 
zavarovani (za primer iz člena 14/2 ZPIZ-1); potrdilo pristojnega tujega nosilca, da so obvezno pokojninsko-
invalidsko zavarovani (za primer iz člena 14/3 ZPIZ-1). Potrdilo pristojnih nosilcev zavarovanja ni potrebno, če 
so ta dejstva razvidna iz pogodbe o zaposlitvi. 

2.1.10 Osebe s stalnim prebivališčem v RS, zaposlene pri tujem delodajalcu, ki niso zavarovane pri t 
ujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja, in osebe, zaposlene pri tujih in mednarodnih organizacijah, 
ustanovah in tujih konzularnih in diplomatskih predstavništvih s sedežem v RS, če z mednarodno 
pogodbo ni drugače določeno: pogodbo o zaposlitvi oziroma dokazilo o zaposlitvi pri tujem delodajalcu; 
dokazilo, da niso obvezno zdravstveno zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja; v primeru 
zaposlitve pri tujih organizacijah, ustanovah in DKP-ju na ozemlju RS pa enaka dokazila, kot so navedena v 
točki 2.1.8, in dokazilo, da niso obvezno zdravstveno zavarovane pri tujem nosilcu zavarovanja. 

2.1.11 Osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki prejemajo tujo pokojnino, če z mednarodno pogodbo ni 
drugače določeno: dokazilo tujega nosilca pokojninskega zavarovanja o pridobitvi pravice do pokojnine in njeni 
višini. 

2.1.12 Družinski člani osebe, zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja, ki imajo stalno 
prebivališče v RS, niso pa zavarovani kot družinski člani pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja: dokazilo 
tujega nosilca zdravstvenega zavarovanja o zavarovanju te osebe. 

2.1.13 Tujci, ki se izobražujejo ali izpopolnjujejo v RS in niso zavarovani iz drugega naslova: dokazilo o 
izobraževanju oziroma izpopolnjevanju; izjavo o plačilu prispevkov, če jih bo za tujca plačevala pravna oseba s 
sedežem v RS ali državni organ. 

2.1.14 Osebe s stalnim prebivališčem v RS, zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja, ki 
med bivanjem v RS ne morejo uveljavljati pravic iz tega naslova: dokazilo o zavarovanju pri tujem nosilcu 
zdravstvenega zavarovanja. 

2.1.15 Osebe z drugimi dohodki in stalnim prebivališčem v RS: izjavo o obstoju vira dohodkov. 

2.1.16 Kmetje ter člani njihovega gospodarstva in druge osebe, ki v RS opravljajo kmetijsko dejavnost 
kot edini ali glavni poklic in so prostovoljno pokojninsko-invalidsko zavarovani: izjavo o zavarovanju za 
širši ali ožji obseg pravic. 

2.2 Prijave oseb  
2.2.1 Poleg izpolnjenega obrazca Prijava podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem 
zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi 
delovnega razmerja (M-1) morajo zavezanci za prispevek prijavno-odjavni službi predložiti še (podrobnejši opis 
dokazil za vstop v zavarovanje je v prilogi 1 - Pregled zavarovanih oseb z zakonskimi podlagami in dokazili za 
prijavo podatkov o zavarovanju po šifrah podlag): 

– pri prijavi zaposlenih oseb: potrjen obrazec PD; za tujca še delovno dovoljenje; 

– pri prijavi osebe, ki opravlja kmetijsko dejavnost: zdravniško spričevalo službe za medicino dela o splošni 
zdravstveni sposobnosti za opravljanje kmetijske dejavnosti;  

– pri prijavi oseb, ki v okviru kakršnega drugega pravnega razmerja opravljajo delo za plačilo in niso obvezno 
zavarovane na drugi podlagi: pogodbo oziroma akt, na podlagi katerega opravljajo delo za plačilo: te osebe 
niso same zavezanke za prijavo, zanje jo vloži izplačevalec; 

– pri prijavi ožjih družinskih članov: 
 a/ za otroka: izpis iz rojstne matične knjige; potrdilo o šolanju po dopolnjenem 18. letu starosti; 
 b/ za zakonca: poročni list; 
 c/ za razvezanega zakonca: sodbo o priznanju preživnine; 
 d/ za izvenzakonskega partnerja: dokazilo o skupnem bivanju v RS, daljšem od 2 let; izpisek iz rojstne 

matične knjige za oba (izpiska ne smeta biti starejša od enega meseca). 



12 NAVODILO ZA PRIJAVO PODATKOV, RAZLIČICA 1 

MAJ 2005 

 Kadar je ožji družinski član tujec, mora zavezanec predložiti še: potrdilo o prijavi začasnega prebivališča za 
najmanj tri mesece in dokazilo, iz katerega je razvidno, da ni zdravstveno zavarovan v državi stalnega 
prebivališča. 

– pri prijavi širših družinskih članov: 
 a/ za pastorka, vnuka, brata, sestro: izpisek iz matične knjige; dokazilo o dohodkih družine nosilca zavarovanja; 

potrdilo o šolanju po dopolnjenem 18. letu starosti; 
 b/ za starše (oče, mati, očim, mačeha, posvojitelj): izpisek iz matične knjige; dokazilo o dohodkih družine nosilca 

zavarovanja; dokazilo o trajni in popolni nezmožnosti za delo. 

Podatke iz uradnih evidenc, ki so potrebni za ugotavljanje pogojev za zavarovanje, lahko pridobi prijavno-
odjavna služba z neposrednim vpogledom v uradno evidenco ali na podlagi pisnega zahtevka, ki ga naslovi na 
upravljalca uradne evidence. 

2.2.2 Potrjen obrazec Potrdilo o prijavi-odjavi podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem 
zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi 
delovnega razmerja (M-1/M-2) ostane vlagatelju kot dokazilo, da je bila prijava-odjava vložena. 

2.2.3 Potrjen obrazec Potrdilo o prijavi podatkov o zdravstvenem zavarovanju družinskih članov (M-DČ) 
ostane vlagatelju kot dokazilo, da je bila prijava vložena. 

2.3 Prijave o zavarovanju 
Prijave podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko 
varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja oziroma prijave podatkov o 
zdravstvenem zavarovanju družinskih članov je treba skupaj z dokazili vložiti pri prijavno-odjavni službi pristojne 
registrske izpostave ZZZS-ja na obrazcu M-1 oziroma M-DČ neposredno ali po pošti. Dan prijave, oddane po 
pošti, velja za dan vložitve prijave le, če je bila oddana priporočeno.  

Vlagatelj vpiše v obrazec M-1 podatke iz osebne izkaznice, delovne knjižice in drugih listin.  

Prijave je treba overiti s pečatom in podpisom odgovorne osebe, razen pri zavarovanih osebah, ki pri svojem 
poslovanju ne potrebujejo pečata. 

2.4 Popravljanje napačno vpisanih podatkov 
Morebitne napake ni dovoljeno prelepiti z nalepko niti prekriti s korekturnim lakom. 

Popravek se opravi tako, da se napačen podatek prečrta. Pri tem mora ostati prvotni zapis še vedno berljiv. 
Pravilen podatek se nato vpiše nad prečrtanim podatkom ali poleg njega. 

Popravek praviloma vpiše zavezanec za vložitev prijave, po presoji pa lahko tudi uradna oseba prijavno-odjavne 
službe ZZZS-ja. 

Oseba, ki opravi popravek, to na listini overi s pečatom in podpisom. 

Popravke je treba opraviti hkrati na vseh kopijah obrazcev M. 

 

Posebno opozorilo!  

Obrazec je prilagojen za računalniško zajemanje podatkov. Nazive je treba v rubrike vpisati z velikimi 
tiskanimi črkami, šifre pa v za to predvidena okenca od leve proti desni z arabskimi številkami. Vpisani 
podatki morajo biti vidni na vseh kopijah obrazcev in berljivi zaradi mikrofilmanja obrazca. 
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IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV 

3 OBRAZCI PRIJAVA PODATKOV O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM TER 
ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU, ZAVAROVANJU ZA STARŠEVSKO VARSTVO, 
ZAVAROVANJU ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI IN O SKLENITVI DELOVNEGA 
RAZMERJA (M-1, M-1/M-2) 

V obrazce je treba vpisati vse tiste podatke, ki so v prilogi 2 - Seznam obveznih podatkov o zavarovanju  
označeni kot obvezni za posamezno zavarovano osebo (odvisno od podlage za zavarovanje).  

3.1 Rubrika 1 
Glede na vrsto prijave podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenemo zavarovanju, zavarovanju 
za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja je treba obkrožiti 
ali drugače označiti številko, ki opredeljuje razlog prijave: 

1 – za osebe, ki se prijavljajo zaradi sklenitve delovnega razmerja; 

2 – za prijavo podatkov o zavarovanju zaradi spremembe registrske številke zavezanca (RŠZ) ali spremembe 
delovnega časa.  

3.2 Rubrika 2 
Vpisati je treba ime in sedež zavezanca za prispevek (poslovnega subjekta oziroma poslovne enote, obrata, 
podružnice ali poslovnega prostora), kjer oseba opravlja delo, oziroma enote organa, ki je zavezancu priznal 
pravico.  

Samostojni zavezanci, ki nimajo poslovnega prostora, vpišejo naslov prebivališča v RS. 

3.3 Rubrika 3  
Vpisati je treba 10-mestno matično številko PRS-ja, ki jo sestavlja 7-mestna matična številka poslovnega 
subjekta in 3-mestna zaporedna številka podružnice oziroma drugega dela poslovnega subjekta, kjer oseba 
dejansko dela. 

Matična številka poslovnega subjekta, podružnice ali drugega dela poslovnega subjekta je določena na podlagi 
5. člena Zakona o poslovnem registru Slovenije (Uradni list RS, št. 13/95), Uredbe o vodenju in vzdrževanju 
PRS-ja (Uradni list RS, št. 70/95), Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 30/02). Vpisana je na 
obvestilu o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti za poslovne subjekte in podružnice oziroma druge dele 
poslovnih subjektov, ki ga izda AJPES. 

Za samostojne podjetnike posameznike je treba v to rubriko vpisati 7-mestno matično številko obrata in 3 ničle. 
Matična številka obrata je vpisana na priglasitvenem listu, ki je bil overjen na izpostavi davčnega urada (DURS).  

Za ločen poslovni prostor (poslovalnico) je treba vpisati 7-mestno matično številko obrata in 3-mestno 
zaporedno številko poslovalnice iz obvestila o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti, ki ga izda AJPES. 

3.4 Rubrika 4 
Vpisati je treba registrsko številko zavezanca (v nadaljevanju RŠZ), ki jo določi prijavno-odjavna služba 
pristojne registrske izpostave ZZZS-ja in je dodeljena za poslovni subjekt oziroma poslovno enoto, obrat, 
podružnico ali poslovni prostor, kjer opravlja oseba delo v času, na katerega se nanašajo sporočeni podatki. Za 
osebe, ki so zavarovane na podlagi prejemanja dajatve iz naslova socialnega varstva oziroma zavarovanja, je 
treba vpisati registrsko številko, ki je dodeljena enoti organa, ki je osebi priznal pravico. 

Nova registrska številka zavezanca se dodeli: 

 

3.4.1 Poslovnemu subjektu 

– ob ustanovitvi novega poslovnega subjekta; 
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– ob razdružitvi poslovnega subjekta na več novih poslovnih subjektov ali podružnic ali drugih delov poslovnih 
subjektov. Takrat en poslovni subjekt obdrži stari RŠZ, drugim poslovnim subjektom ali delom poslovnega 
subjekta pa se dodeli novega; 

– ob spremembi sedeža poslovnega subjekta, ki pomeni prehod iz ene v drugo registrsko izpostavo ZZZS-ja: 
 – če je več podružnic ali drugih delov istega poslovnega subjekta v isti registrski izpostavi ZZZS-ja ali celo 

na istem naslovu in je za vse en plačnik prispevkov, se vsem skupaj za več matičnih številk PRS-ja dodeli 
en RŠZ; 

 – če je več delov poslovnega subjekta na istem naslovu, pa je vsak zase plačnik prispevka, se dodeli RŠZ 
vsakemu posebej.  

– pravnim osebam (zavodom, centrom, občinam), ki izplačujejo denarne dajatve po predpisih s področja 
socialnih zavarovanj ali jim zagotavljajo zavarovanje, se dodeli poseben RŠZ, drugačen od RŠZ-ja, ki se 
uporablja za njihove delavce: 

 – ZRSZ ima dodeljeni RŠZ za: prejemnike denarne pomoči, prejemnike denarnega nadomestila in osebe, 
ki jim ZRSZ plačuje prispevek za PIZ; 

 – ZZZS ima RŠZ za prejemnike nadomestila za čas zadržanosti od dela po prenehanju delovnega 
razmerja; 

 – ZPIZS ima RŠZ za starostne, invalidske, vojaške, družinske, kmečke upokojence, prejemnike državnih in 
vdovskih pokojnin, uživalce začasnih invalidskih nadomestil in prejemnike pokojnine po predpisih RS, ki 
so vključeni v delovno razmerje za polovični delovni čas; 

– CSD imajo dodeljene tri RŠZ-je (po krajevni pristojnosti centrov): 
 – za prejemnike starševskih nadomestil po prekinitvi delovnega razmerja, prejemnike starševskih 

nadomestil (brez pravice do starševskega dopusta), upravičence do sorazmernega dela plačila 
prispevkov za socialno varnost zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva, prejemnike 
delnega plačila za izgubljeni dohodek, prejemnike starševskega dodatka; 

 – za osebe, ki prejemajo nadomestilo po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb; 
 – za prejemnike trajne denarne socialne pomoči kot edinega vira preživljanja po ZSV-ju in družinske 

pomočnike; 

– upravne enote imajo RŠZ za uživalce invalidnin po predpisih o vojaških invalidih in civilnih invalidih vojne ter 
uživalce priznavalnin po predpisih o varstvu udeležencev vojn; 

 – občine imajo RŠZ za državljane RS s stalnim prebivališčem v RS, ki niso zavarovani iz drugega naslova; 
 – MO ima RŠZ za vojaške nabornike na prostovoljnem služenju vojaškega roka.  
 

3.4.2 Fizičnim osebam 

– ob začetku opravljanja gospodarske, pridobitne ali poklicne dejavnosti; 

– ob prvem vstopu v prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje (34. člen ZPIZ-1); če je oseba že bila 
prostovoljno zavarovana, se ob vsakokratnem ponovnem prostovoljnem zavarovanju uporabi RŠZ, ki je bil 
za ta namen že dodeljen; 

– ob vstopu v zdravstveno zavarovanje oseb z drugimi prihodki in s stalnim prebivališčem v RS, če niso 
zavarovane iz drugega naslova (15/20. člena ZZVZZ); 

– kadar je oseba hkrati tudi prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovana, se ji za oboje dodeli en RŠZ;  

– osebi, ki je doslej opravljala pridobitno ali poklicno dejavnost, pa jo je prenehala opravljati (vključno z 
izbrisom iz vpisnika oziroma registra) in se je prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovala; 

– ob spremembi sedeža poslovalnice, ki pomeni prehod iz ene v drugo registrsko izpostavo ZZZS;  

– zasebnemu delodajalcu ali drugi fizični osebi, ki opravlja pridobitno ali poklicno dejavnost, za drug, ločeni 
poslovni prostor s sedežem v drugi registrski izpostavi ZZZS-ja, če ima tak prostor;  

– če fizična oseba zaposluje osebo zunaj opravljanja gospodarske, pridobitne ali poklicne dejavnosti (npr. 
gospodinjsko pomočnico/pomočnika ali osebnega tajnika/tajnico), ker gre za delovno razmerje, pri katerem 
je zavezanec za prispevek nosilec gospodinjstva – delodajalec; nov RŠZ se torej dodeli fizični osebi kot 
delodajalcu; 
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– osebi, ki je nosilka kmetijske dejavnosti (lastnik, najemnik oziroma zakupnik, uporabnik), ob začetku 
opravljanja kmetijske dejavnosti. Isti RŠZ se uporablja tudi za člane kmečkega gospodarstva in zaposlene 
na kmetiji, tudi takrat, ko je nosilec kmetijske dejavnosti zavarovan na drugi podlagi (v delovnem razmerju, 
upokojenec). Če nosilec kmetijske dejavnosti umre, se njegovemu nasledniku, novemu nosilcu kmetijske 
dejavnosti, dodeli novi RŠZ. Vse člane kmečkega gospodarstva in zaposlene na kmetiji je treba odjaviti in 
ponovno prijaviti pod novi RŠZ; 

– osebi, ki je prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovana kot kmet, in se vključi v obvezno zdravstveno 
zavarovanje; novi RŠZ se dodeli na dan prijave podatkov o zdravstvenem zavarovanju. Prijave se lahko 
vlagajo na dan prijave podatkov o prostovoljnem pokojninskem in invalidskem zavarovanju, in sicer šele od 
1. 1. 2004 dalje.   

V vseh primerih, ki niso zgoraj posebej navedeni, se uporablja obstoječi RŠZ. 

 

Posebno opozorilo!  

Poslovni subjekti, ki imajo na istem naslovu za dele v svoji sestavi že dodeljene RŠZ-je, plačnik prispevka pa je 
za vse skupni, jih lahko obdržijo. 

Deli poslovnih subjektov, ki imajo v isti registrski izpostavi ZZZS-ja, vendar na različnih naslovih, različne RŠZ-
je, plačnik prispevkov pa je skupen za vse, jih lahko obdržijo. 

3.5 Rubrika 5  
Za poslovne subjekte, podružnice in druge dele poslovnih subjektov je treba vpisati šestmestno šifro dejavnosti 
(Uredba o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti, Uradni list RS, št. 34/94, 2/02). Vpisana je na 
obvestilu o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti za poslovne subjekte in podružnice oziroma druge dele 
poslovnih subjektov, ki ga izda AJPES.  

Za samostojne zavezance je treba vpisati šestmestno šifro dejavnosti (dejavnost po standardni klasifikaciji 
dejavnosti) iz obvestila o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti, ki ga izda AJPES.  

Pika, ki jo vsebuje šifra dejavnosti, je že odtisnjena v tretjem okencu. 

3.6 Rubrika 6 
Poslovni subjekti in zasebni delodajalci morajo za osebo, ki so jo zaposlili, vpisati na obrazec M-1 registrsko 
številko potrebe po delavcu oziroma pripravniku iz obrazca PD-2, s katerim je delodajalec prijavil pri ZRSZ-
ju prosto delovno mesto, ki ga je zasedla oseba, katero zavezanec prijavlja v zavarovanje.  

Če je delodajalec na obrazcu PD-2 navedel, da bo pod enakimi pogoji za zasedbo prostega delovnega mesta 
zaposlil več delavcev oziroma pripravnikov, z isto registrsko številko potrebe po delavcu oziroma pripravniku v 
zavarovanje ne more prijaviti več oseb, kot jih je sporočil na obrazcu PD-2. 

3.7 Rubrika 7 
Vpisati je treba 13-mestni EMŠO (Enotno matično številko občana) iz delovne knjižice, osebne izkaznice, 
potnega lista, vozniškega dovoljenja ali iz izpiska rojstne matične knjige.  

Za tujca pa je treba vpisati EMŠO iz delovnega dovoljenja, obvestila o določitvi EMŠO-ja ali iz potrdila o prijavi 
začasnega prebivališča. 

3.8 Rubrika 8 
Za osebo, ki ni državljanka RS (tujca), je treba za državljanstvo vpisati ustrezno 3-mestno kratico in šifro 
države iz seznama držav. Če je oseba brez državljanstva, je treba vpisati "brez državljanstva" in šifro 999.  

3.9 Rubriki 9 in 10 
Priimek in ime je treba vpisati, kot je navedeno v veljavnem osebnem dokumentu. Med dvema priimkoma ali 
imenoma vpišite tudi nestični vezaj, če je ta uradno naveden.  
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3.10 Rubrike 11, 12, 13 in 14 
Podatke o stalnem prebivališču je treba izpolniti opisno in s šiframi na podlagi uradnega dokumenta in uradnih 
šifrantov RS. Vpisati je treba: 

– v rubriko 11 ulico in hišno številko; 

– v rubriko 12 ustrezno 4-mestno poštno številko in kraj pošte, če je stalni naslov v RS; 

– v rubriko 13 šifro in naziv občine iz seznama občin RS; 

– v rubriko 14 ustrezno 3-mestno kratico in šifro države iz seznama držav, v kateri je stalni naslov. 

Če je stalno prebivališče v tujini, je treba vpisati le kratico in šifro države (rubrika 14), ulico in hišno številko 
(rubrika 11) ter naziv kraja bivanja (rubrika 12).  

3.11 Rubrike 15, 16, 17, 18 in 19  
Podatke je treba obvezno vpisati za vsako osebo, ki ima stalno prebivališče zunaj območja RS in ima za bivanje 
v RS dovoljenje za začasno prebivanje, kot tudi za osebo, ki ima poleg stalnega prebivališča v RS prijavljeno 
pri pristojnem upravnem organu še začasno prebivališče na drugem naslovu v RS. Upoštevati je treba določbe 
Zakona o prijavi prebivališča (Uradni list RS, 9/2001), ki v 17. členu določa trajanje in obnove prijave začasnega 
prebivališča v RS. 

V obeh primerih je treba obvezno vpisati tudi podatke o stalnem prebivališču osebe, kot je opisana v točki 
3.10. 

Vpisati je treba: 

– v rubriko 15 ulico in hišno številko; 

– v rubriko 16 ustrezno 4-mestno poštno številko in kraj pošte; 

– v rubriko 17 šifro in naziv občine iz seznama občin RS; 

– v rubriko 18 ustrezno 3-mestno šifro in kratico za RS iz seznama držav; 

– v rubriko 19 datum izteka veljavnosti začasnega prebivališča v RS. 

Če je začasno prebivališče v tujini, je treba vpisati le ulico in hišno številko (rubrika 15), naziv kraja bivanja 
(rubrika 16) ter kratico in šifro države (rubrika 18). 

3.12 Rubrika 20 
Vpisati je treba ustrezno šifro glede na vrsto zavarovanja, ki je podlaga za pokojninsko in invalidsko (piz) ter 
zdravstveno zavarovanje (zz), zavarovanje za starševsko varstvo (zstv) in zavarovanje za primer 
brezposelnosti (zpb). 

Tuji nosilci zavarovanja vlagajo prijave podatkov o zdravstvenem zavarovanju na obrazcih, ki jih določa 
zakonodaja EU ali meddržavna pogodba. 

Podlaga za zavarovanje Vrste zavarovanj 

šifra opis  piz zz zpb  zstv 

001 
osebe, ki so v delovnem razmerju v RS pri podjetju, zavodu, drugi 
organizaciji ali delodajalcu; pri podružnicah tujih poslovnih subjektov; izvoljeni 
ali imenovani nosilci javne ali druge funkcije 

x x x x 

002 
detaširani delavci v delovnem razmerju pri delodajalcu s sedežem v RS, 
poslani na delo ali na strokovno izpopolnjevanje v tujino, če niso obvezno 
zavarovani v državi, v katero so bili poslani  

x x x x 

003 državljani RS, zaposleni pri tujem delodajalcu, ki so oziroma niso zavarovan
pri tujem nosilcu zavarovanja x    

005 samostojni podjetniki posamezniki, ki na območju RS samostojno opravljajo 
pridobitno ali gospodarsko dejavnost x x x x 

007 prostovoljna vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje x    
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Podlaga za zavarovanje Vrste zavarovanj 

šifra opis  piz zz zpb  zstv 

008 
osebe, zaposlene pri tujih in mednarodnih organizacijah in ustanovah, 
tujih konzularnih in diplomatskih predstavništvih s sedežem v RS, če ni z 
mednarodno pogodbo drugače določeno 

x x x x 

011 brezposelne osebe - prejemniki denarne pomoči pri zavodu za zaposlovanje  x  x 

012 prejemniki bolniških ali starševskih nadomestil po prekinitvi delovnega 
razmerja x x x x 

013 osebe, ki so v delovnem razmerju v RS pri osebah, ki samostojno 
opravljajo pridobitno ali gospodarsko dejavnost x x x x 

016 
zaposleni pri fizičnih osebah - osebe, ki so v delovnem razmerju v RS pri 
fizičnih osebah, ki so državljani RS ali tujci s stalnim ali z začasnim 
prebivališčem v RS in uporabljajo dopolnilno delo drugih oseb 

x x x x 

019 samostojni poklici osebe, ki na območju RS samostojno opravljajo poklicno 
dejavnost x x x x 

020 
osebe, zaposlene pri tujih in mednarodnih organizacijah, ustanovah in 
tujih diplomatskih predstavništvih s sedežem v RS, če ni z mednarodno 
pogodbo drugače določeno 

 x   

021 osebe s stalnim prebivališčem v RS, zaposlene pri tujem delodajalcu, ki 
niso zavarovane pri tujem nosilcu zavarovanja  x   

027 vrhunski športniki in vrhunski šahisti - člani telesnokulturnih organizacij v
RS, ki niso zavarovani iz drugega naslova x x x  

028 brezposelne osebe - prejemniki denarnega nadomestila pri zavodu za 
zaposlovanje x x x x 

029 osebe, ki so v delovnem razmerju na območju RS pri osebah, ki opravljajo
poklicno dejavnost kot edini in glavni poklic  x x x x 

031 uživalci začasnih invalidskih nadomestil  x   

034 udeleženci javnih del x x x x 

036 osebe, ki opravljajo dopolnilno delo po 146. členu Zakona o delovnih 
razmerjih x x x x 

040 družbeniki zasebnih družb in zavodov v RS, ki so poslovodne osebe x x x x 

042 
osebe s stalnim prebivališčem v RS, zavarovane pri tujem nosilcu zdrav. 
zavarovanja, ki med bivanjem v RS ne morejo uporabljati pravic iz tega 
naslova 

 x   

043 tujci, ki se izobražujejo ali izpopolnjujejo v RS  x   

044 osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki prejemajo nadomestilo po Zakonu 
o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih odraslih oseb  x   

045 osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki po predpisih o socialnem varstvu 
prejemajo trajno denarno socialno pomoč kot edini vir preživljanja po ZSV-ju  x   

046 osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki so uživalci priznavalnin po 
predpisih o varstvu udeležencev vojn  x   

047 vojaki naborniki na prostovoljnem služenju vojaškega roka  x x   

048 osebe z drugimi prihodki in s stalnim prebivališčem v RS, ki niso zavarovane 
iz drugega naslova  x   

049 učenci v učnem razmerju - vajenci x    

050 osebe, zavarovane za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni x x   

051 
kmetje (nosilci kmečkega gospodarstva), ki so pokojninsko-invalidsko in 
zdravstveno zavarovani in v RS opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini ali 
glavni poklic 

x x  x 

052 člani kmečkega gospodarstva, ki so pokojninsko-invalidsko in zdravstveno 
zavarovani in v RS opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni poklic  x x  x 
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šifra opis  piz zz zpb  zstv 

053 kmetje, ki so samo zdravstveno zavarovani in v RS opravljajo kmetijsko 
dejavnost kot edini ali glavni poklic  x   

054 člani kmečkega gospodarstva, ki so samo zdravstveno zavarovani in v RS 
opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni poklic  x   

059 prejemnik tuje pokojnine - zakonodaja EU, meddržavna pogodba  x   

060 
osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki prejemajo pokojnino po predpisih 
RS oziroma preživnino po predpisih o preživninskem varstvu kmetov; starostni, 
invalidski, vojaški, kmečki upokojenci, prejemniki državne in vdovske pokojnine

 x   

062 
osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki prejemajo pokojnino od tujega 
nosilca pokojninskega zavarovanja, če z mednarodno pogodbo ni drugače 
določeno 

 x   

063 osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki prejemajo družinsko pokojnino po 
predpisih RS  x   

064 kmetje ter člani njihovega gospodarstva in druge osebe, ki v RS opravljajo
kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni poklic - za vse pravice  x   

065 
kmetje ter člani njihovega gospodarstva in druge osebe, ki v RS opravljajo
kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni poklic - za pravico do zdravstvenih 
storitev ter povračilo potnih stroškov 

 x   

069 upokojenci: izplačevanje pokojnine po predpisih RS v tujino  x   

070 upokojenci - uživalci delne pokojnine  x   

071 prejemniki starševskih nadomestil, ki nimajo pravice do starševskega 
dopusta  x x x x 

072 upravičenci do sorazmernega dela plačila prispevkov za socialno varnost 
zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva x x x x 

074 prejemniki delnega plačila za izgubljeni dohodek x x x x 

078 
družinski člani - osebe, zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega 
zavarovanja, ki imajo stalno prebivališče v RS in niso zavarovani kot dr. 
člani te osebe pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja 

 x   

079 
družinski člani s stalnim prebivališčem v RS, katerih nosilec zavarovanja 
je slovenski upokojenec s stalnim prebivališčem v državi, s katero je 
sklenjena konvencija 

 x   

080 družinski član zaposlene ali samozaposlene osebe, zavarovane pri tujem 
nosilcu zavarovanja - zakonodaja EU, meddržavna pogodba  x   

081 družinski član upokojenca, zavarovanega pri tujem nosilcu zavarovanja –
zakonodaja EU, meddržavna pogodba   x   

084 zavarovane osebe na prekvalifikaciji oziroma dokvalifikaciji med delovnim
razmerjem x x x  

085 mati z otrokom, ki dela po posebnih predpisih x x x x 

086 invalidne osebe zunaj delovnega razmerja na poklicni rehabilitaciji in 
čakanju na ustrezno delo x x   

090 zaposlena ali samozaposlena oseba - obmejni delavec, zavarovan pri 
tujem nosilcu zavarovanja - zakonodaja EU  x   

091 zaposlena ali samozaposlena oseba, zavarovana pri tujem nosilcu 
zavarovanja - zakonodaja EU  x   

093 družinski pomočniki, upravičenci do delnega plačila za izgubljeni dohodek po 
predpisih o socialnem varstvu  x x x x 

094 osebe, ki v druge pravnem razmerju opravljajo delo za plačilo  x    

095 
brezposelni, ki jim Zavod RS za zaposlovanje plačuje prispevek za 
pokojninsko-invalidsko zavarovanje do izpolnitve pogojev za priznanje 
pravice do pokojnine 

x    
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096 prejemniki starševskega dodatka x    

097 
osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki so uživalci invalidnin po predpisih 
o vojaških invalidih in civilnih invalidih vojne, pravic po predpisih o varstvu 
udeležencev NOV in drugih vojn ter uživalci republiških priznavalnin, če niso 
zavarovani iz drugega naslova 

 x   

099 državljani RS s stalnim prebivališčem v RS, ki niso zavarovani iz drugega 
naslova  x   

3.13 Rubrika 21 
Vpisati je treba datum začetka zavarovanja (DDMMLLLL).  

3.14 Rubrika 24 
Vpisati je treba delovni/zavarovalni čas v številu polnih ur na teden (cela števila). 

Število ur polnega in možnega delovnega oziroma zavarovalnega časa za posamezne šifre podlag za 
zavarovanje: 

 

Podlaga Polni delovni / 
zavarovalni čas 

Dovoljeni (možni) delovni/ 
zavarovalni čas 

001, 002, 008, 012, 013, 016, 020, 021, 029, 084, 085 36–40 01–40 
005, 007, 019, 051, 052, 093 40 01–40 
095, 028 40 20–40 
003, 027, 040, 047, 064, 071, 086, 094, 096 40 40 
074 40 01–20 ali 40 
072 40 01–20 
034 40 01–30 ali 40 
049 36–40 18– 20 
036 08 (12–14) 01–08  

 

Za osebe, ki delajo krajši delovni čas od polnega, pa se jim po zakonu ne šteje kot polni delovni čas, je treba 
vpisati dejansko število ur na teden. 

Za učence v učnem razmerju - vajence (podlaga 049) je treba vpisati polovični delovni čas delodajalca. 

3.15 Rubrika 25 
Vpisati je treba ustrezno šifro glede na vrsto delovnega razmerja zaposlene osebe oziroma pripravnika. 

Šifra Naziv  

1 za osebo, ki je sklenila delovno razmerje za nedoločen čas; 
2 za osebo, ki je sklenila delovno razmerje za določen čas; 
3 za pripravnika, ki je sklenil delovno razmerje za nedoločen čas; 
4 za pripravnika, ki je sklenil delovno razmerje za določen čas. 
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3.16 Rubrika 26 
Vpisati je treba številko delovnega dovoljenja oziroma drugega dokumenta, ki skladno z določili 3. člena 
ZZDT-ja omogoča delo tujcev. Če izdajatelj navedenega dokumenta ni ZRSZ, mora biti poleg številke 
dokumenta vpisana tudi kratica organa, ki je dokument izdal. 

Za tuje državljane, ki od 1. 5. 2004 ne potrebujejo več delovnega dovoljenja, se vpiše oznaka EU (velja za 
državljane Madžarske, Slovaške, Češke, Poljske, Litve, Latvije, Estonije, Cipra, Malte, Irske, Švedske in Velike 
Britanije). 

Organi, ki v skladu z Zakonom o zaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 66/00) izdajajo dokumente, ki 
nadomeščajo delovno dovoljenje, so: 

Kratica  Naziv 

MZZ – diplomatsko-konzularna predstavništva v RS: pristojna za izdajo posebnih dokumentov, ki omogočajo 
delo osebam, ki so po mednarodnem pravu upravičene do privilegijev in imunitete; 

UI – Urad Vlade za informiranje: pristojen za izdajo potrdil o registraciji dejavnosti / akreditaciji tujih dopisnikov; 
VS – vrhovni organi verskih skupnosti, registrirani v RS: pristojni za izdajo potrdil o registraciji dejavnosti 

tujcev, ki v RS opravljajo versko dejavnost.  

3.17 Rubrika 27 
Datum izteka zavarovalnih pogojev (DDMMLLLL) je treba vpisati v naslednjih primerih: 

– za osebo, ki ni državljan RS in za katero je bila izpolnjena številka delovnega dovoljenja, je treba vpisati 
datum izteka delovnega dovoljenja oziroma dokumenta, ki nadomešča delovno dovoljenje. Pri delovnem 
dovoljenju za nedoločen čas ostanejo okenca prazna; 

– za zavarovane osebe, ki imajo šifro podlage za zavarovanje 078, so starejše od18 let in so vključene v redno 
šolanje oziroma študij, je treba vpisati datum izteka šolskega oziroma študijskega leta letnika iz potrdila 
izobraževalne ustanove, ki ga predloži zavezanec.  

3.18 Rubrika 28 
Vpisati je treba ustrezno šifro glede na razporeditev delovnega časa - izmensko delo:  

Šifra Naziv  

1 za osebo, ki dela v eni izmeni (dela in naloge opravlja v 24 urah ena sama oseba, najpogosteje 7 ali 8 ur, 
ne glede na del dneva in ne glede na to, ali dela v nedeljenem ali deljenem delovnem času); 

2 za osebo, ki dela v dveh izmenah (dela in naloge opravljata v 24 urah dve osebi, vsaka dela najpogosteje 
7 ali 8 ur); 

3 za osebo, ki dela v treh izmenah (dela in naloge opravljajo v 24 urah tri osebe); 
4 za osebo ki dela v več izmenah (dela in naloge opravljajo v 24 urah štiri osebe ali več). 
5 za osebo, ki opravlja dela in naloge v turnusu, po 12 do 24 ur, ali po kateri drugi časovni razvrstitvi, in ima 

nato 24 ur ali dalj časa prosto.  

3.19 Rubrika 29 
Za šolsko izobrazbo, to je vrsto najvišje končane šole, je treba vpisati ustrezno 3-mestno šifro iz Klasifikacije 
šol. Šifro je treba vpisati v prva tri okenca (pred piko). 

Opisan način vpisovanja podatkov v to rubriko bo veljal do uveljavitve Standardne klasifikacije izobraževanja 
(pripravljena okenca za 6-mestno šifro). Po začetku veljavnosti nove klasifikacije bodo izdana navodila o načinu 
sporočanja tega podatka, o čemer bodo dajalci podatkov pravočasno obveščeni. 

Pri razvrščanju in določanju ustrezne šifre za končano šolo je treba upoštevati dejansko končano stopnjo, smer 
oziroma program. Končana šola se vedno kombinira (logična povezava) s stopnjo šolske izobrazbe v rubriki 31. 
Če oseba npr. ni končala nobene šole (brez šole), je zanjo šifra končane šole 000 in stopnja šolske izobrazbe 
01, če pa je zaključila 4 razrede osnovne šole, je šifra končane šole 104 in stopnja šolske izobrazbe 03. 
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Osebi s končano srednjo ekonomsko (trgovsko) šolo, program (smer) prodajalec, se določi šifra med šolami za 
kvalificirane delavce in drug strokovni kader, in sicer šifra 235 trgovske in stopnja šolske izobrazbe 05, za 
program trgovinski poslovodja pa med šolami za visokokvalificirani kader šifra 335 trgovske in stopnja šolske 
izobrazbe 07. Za osebo, ki je končala srednjo ekonomsko šolo, program (smer) ekonomski tehnik, je šifra za 
vrsto končane šole 435 ekonomske (srednje šole za strokovni kader) in stopnja šolske izobrazbe 06.  

Pri srednjem usmerjenem izobraževanju je treba poleg določanja šifre za končano šolo še posebej paziti na 
ustrezno stopnjo šolske izobrazbe. Npr. za osebo, ki je v srednjem usmerjenem izobraževanju – ekonomija 
končala program (smer) prodajalec, je šifra končane šole 574 in stopnja šolske izobrazbe 11 (triletna šola), za 
program (smer) trgovinski poslovodja je šifra končane šole 574 in stopnja šolske izobrazbe 12 (nadaljevalni 
program triletne šole). Če pa je oseba končala ekonomijo, program (smer) ekonomski tehnik, je treba vpisati 
šifro končane šole 535 in stopnjo šolske izobrazbe 12. 

Za osebo, ki je opravila magisterij ali doktorat znanosti, je treba vpisati ustrezno šifro za končano fakulteto, 
visoko šolo ali akademijo, na kateri je oseba diplomirala. 

3.20 Rubrika 30 
Vpisati je treba naziv najvišje priznane poklicne/strokovne izobrazbe zavarovane osebe, ki jo je dosegla z 
rednim izobraževanjem ali drugim uradno priznanim izobraževanjem, in ustrezno šifro. Za izpolnjevanje te 
rubrike je treba uporabiti šifrant poklicev, ki ga je izdala Zveza skupnosti za zaposlovanje Republike Slovenije in 
založil Gospodarski vestnik 1984, ter spremembe in dopolnitve Šifranta poklicev, ki jih je pripravil Republiški 
zavod za zaposlovanje leta 1994, ali Šifrant poklicne in strokovne izobrazbe, ki ga je izdal Zavod Republike 
Slovenije za zaposlovanje leta 2000, in je najnovejša različica šifranta. 

Šifrant poklicne in strokovne izobrazbe lahko naročite na naslov: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 
Glinška 12, 1000 Ljubljana (tajništvo), ali po faksu št. 01/42 59 823, naročilnica je na voljo tudi na internetu: 
http://www.ess.gov.si. 

3.21 Rubrika 31 
Stopnja šolske izobrazbe je vrsta šole (odsek, smer, program), s katero si je oseba pridobila najvišjo stopnjo v 
svojem izobraževanju. To pomeni, da je treba pri ugotavljanju in evidentiranju podatkov o stopnji šolske 
izobrazbe upoštevati samo najvišjo stopnjo šole, ki jo je oseba končala, ne upoštevamo pa šole, ki jo je sicer 
obiskovala, vendar je ni zaključila. Oseba je končala določeno šolo, če je končala zadnji razred oziroma opravila 
zadnji izpit (diplomski izpit, diplomsko delo ipd.). Stopnja šolske izobrazbe je kombinirana (logična povezava) z 
vrsto končane šole v rubriki 29. 

Šolska izobrazba je lahko pridobljena: a) z obiskovanjem redne šole; b) z obiskovanjem šole, ki lahko zamenjuje 
redno; c) z opravljanjem zasebnih izpitov v redni šoli; d) z obiskovanjem tečaja za skrajšano šolanje. Tečajev, s 
katerimi ni mogoče dobiti spričevala, ki je enakovredno spričevalu redne šole (npr. tečaj za knjigovodje, 
daktilografe, administrativni tečaj ipd.), oziroma tečajev, ki nimajo priznane stopnje določene šole, ne 
upoštevamo pri odgovoru na to vprašanje. Kot odgovor je treba vpisati ustrezno šifro glede na raven šolske 
izobrazbe, in sicer: 

Šifra Naziv 

01 za osebo brez šole; 
02 za osebo, ki je končala 1 - 3 razrede osnovne šole; 
03 za osebo, ki je končala najmanj 4 in največ 7 razredov osnovne šole (osemletke), oziroma je končala 

prejšnjo štirirazredno šolo, prav tako tudi za osebo, ki je končala prvi, drugi, tretji razred prejšnje nižje 
gimnazije, če tretji razred ni bil zaključni, oziroma druge nekdanje ustrezne šole za splošno izobraževanje 
(meščanske ali podobne šole); 

04 za osebo, ki je končala osnovno osemletno šolo, prejšnjo osemletko ali sedemletko, če je bil sedmi razred 
zaključni, oziroma za osebo, ki je končala eno od prejšnjih šol za splošno izobraževanje (prejšnje nižje 
gimnazije, nižje razrede popolne gimnazije, meščanske ali kake druge podobne šole). To šifro je treba 
vpisati tudi za osebo, ki ni končala gimnazije ali druge srednje strokovne šole; 

05 za osebo, ki je končala šolo za kvalificirane delavce; 
06 za osebo, ki je končala gimnazijo ali srednjo strokovno šolo; 
07 za osebo, ki je končala šolo za visokokvalificirane delavce. 
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Za osebe, ki so končale srednjeusmerjeno izobraževanje: 

08 za prvo stopnjo; 
09 za drugo stopnjo (skrajšani program); 
10 za tretjo stopnjo (dvoletna šola); 
11 za četrto stopnjo (triletna šola); 
12 za peto stopnjo (srednja šola); 
13 za osebo, ki je končala višjo šolo ali prvo stopnjo fakultete; 
14 za osebo, ki je končala visoko šolo, fakulteto ali akademijo za umetnost.  

3.22 Rubrika 32 
Vpisati je treba ustrezno šifro za stopnjo strokovne usposobljenosti, to je stopnja zahtevnosti za opravljanje 
del in nalog po sistemizaciji: 

Šifra Naziv   

0 doktor znanosti 
1 magister znanosti 
2 visoka strokovna usposobljenost 
3 višja strokovna usposobljenost 
4 srednja strokovna usposobljenost 
5 nižja strokovna usposobljenost 
6 visokokvalificiran 
7 kvalificiran 
8 polkvalificiran 
9 nekvalificiran 
 

S strokovno usposobljenostjo za opravljanje določenih del oziroma nalog po sistemizaciji so mišljena splošna in 
strokovna znanja, praktična usposobljenost in druge lastnosti, ki jih mora imeti oseba, da lahko uspešno 
opravlja dela in naloge v podjetju oziroma organizaciji. 

Stopnja strokovne usposobljenosti izhaja iz opisa delovnega mesta, na katerem oseba dela, stopnja strokovne 
izobrazbe pa je osebna oznaka. Npr. za osebo, ki ima srednjo strokovno izobrazbo in opravlja dela in naloge, za 
katere je po sistematizaciji predvidena visoka strokovna usposobljenost, je treba vpisati šifro 2 - visoka strokovna 
usposobljenost. Če visokokvalificirana oseba opravlja dela in naloge, za katere je predvidena srednja strokovna 
usposobljenost, je treba vpisati šifro 4 - srednja strokovna usposobljenost in ne 6 - visokokvalificirana usposobljenost. 

Za pripravnika in vajenca je treba vpisati ustrezno šifro glede na dela in naloge, ki jih pretežno opravlja med 
pripravništvom oziroma vajeništvom.  

Voljene oziroma imenovane osebe opredelimo po stopnji strokovne usposobljenosti za opravljanje del in nalog; 
če ta ni predvidena, je treba vpisati šifro 2 - visoka strokovna usposobljenost. 

3.23 Rubrika 33 
Vpisati je treba ustrezno šifro za stopnje strokovne izobrazbe: 

Šifra Naziv  

0 doktor znanosti 
1 magister znanosti 
2 visoka 
3 višja 
4 srednja 
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5 nižja 
6 visokokvalificiran  
7 kvalificiran  
8 polkvalificiran  
9 nekvalificiran  
 

Strokovna izobrazba je formalnopravna kvalifikacija, ki jo je oseba pridobila z enim od naslednjih možnih 
načinov: 
a) z zaključkom ustrezne šole; 
b) z zaključkom šole ali tečaja, ki mu je z odločbo o stopnji šol, tečajev in izpitov določena stopnja šole ali 

tečaja;  
c) s priznanjem stopnje strokovne izobrazbe priučenega (polkvalificiranega) delavca po preverjanju njegove 

strokovnosti v podjetju ali drugi organizaciji; 
d) s strokovnim izpitom za pridobitev stopnje izobrazbe kvalificiranega ali visokokvalificiranega delavca;  
e) s posebnim izpitom za priznanje strokovne izobrazbe po predpisih o javnih službah; 
f) s priznanjem strokovne izobrazbe (naziva) javnim uslužbencem po predpisih o javnih uslužbencih. 
 

Če oseba ni pridobila strokovne izobrazbe na nobenega od navedenih načinov, je nekvalificirana.  

Za vsako stopnjo strokovne izobrazbe mora imeti oseba ustrezen dokument: diplomo, spričevalo, odločbo 
oziroma potrdilo. Pri opredeljevanju strokovne izobrazbe je treba strogo upoštevati, da gre tu za osebno oznako 
zaposlene - zavarovane osebe, ki si jo je pridobila z dokončanjem določene šole oziroma s strokovnim izpitom 
ali pa ji je bila priznana z uvrstitvijo oziroma s priznanjem strokovne izobrazbe. Ker se določa strokovna 
izobrazba osebe po pridobljeni izobrazbi, vrsta dela, ki ga oseba opravlja v času opazovanja, in strokovna 
usposobljenost, ki se zahteva za delo na njenem delovnem mestu, ne moreta vplivati na izobrazbo, ki si jo je 
oseba nekoč pridobila. Npr. za polkvalificiranega loščilca, ki dela na delovnem mestu kvalificiranega 
črkoslikarja, se pri stopnji strokovne izobrazbe vpiše polkvalificirani. Lahko se zgodi tudi nasprotno: npr. za 
visokokvalificiranega kurjača parnih kotlov, ki dela na delovnem mestu kvalificiranega kurjača centralne kurjave, 
je treba vpisati visokokvalificirani. 

Doktor znanosti je oseba z najvišjo znanstveno oziroma akademsko stopnjo, ki si jo je pridobila z uspešnim 
zagovorom in ugodno oceno doktorske disertacije na fakulteti, visoki šoli, akademiji umetnosti in z zakonom 
določeni samostojni znanstveni ustanovi, v katerih poteka pouk tretje stopnje. 

Magister znanosti je oseba, ki je končala tretjo stopnjo študija na fakulteti, visoki šoli, akademiji umetnosti ali 
pri inštitutu in znanstveni ustanovi. 

Visoko strokovno izobrazbo ima oseba, ki je končala drugo stopnjo fakultete ali njej enake šole oziroma šolo ali 
tečaj, ki jima je z odločbo o stopnji šol, tečajev in izpitov priznana stopnja fakultete. Visoko strokovno izobrazbo 
ima lahko tudi oseba, ki je kot javni uslužbenec opravila poseben izpit za priznanje visoke strokovne izobrazbe, 
in oseba, ki ji je bila po predpisih o javnih uslužbencih priznana visoka izobrazba. 

Višjo strokovno izobrazbo ima oseba, ki je končala prvo stopnjo fakultete ali njej enake šole, višjo ali njej 
enakovredno šolo oziroma šolo ali tečaj, ki jima je z odločbo o stopnji šol, tečajev in izpitov priznana stopnja 
višje šole. Višjo strokovno izobrazbo ima lahko tudi oseba, ki je kot javni uslužbenec opravila poseben izpit za 
priznanje višje strokovne izobrazbe, in oseba, ki ji je bila po predpisih o javnih uslužbencih priznana višja 
izobrazba. 

Srednjo strokovno izobrazbo ima oseba, ki je končala strokovno-splošno izobraževalno šolo ali njej 
enakovredno šolo druge stopnje oziroma šolo ali tečaj, ki jima je z odločbo o stopnji šol, tečajev in izpitov 
priznana šola druge stopnje. Srednjo strokovno izobrazbo ima tudi oseba, ki je kot javni uslužbenec napravila 
poseben strokovni izpit za priznanje srednje strokovne izobrazbe, in oseba, ki ima po predpisih o javnih 
uslužbencih priznano srednjo izobrazbo. 

Nižjo strokovno izobrazbo ima oseba, ki je končala najmanj osemletno ali njej enakovredno šolo, nepopolno 
strokovno ali splošnoizobraževalno šolo druge stopnje oziroma šolo ali tečaj, ki jima je bila z odločbo o stopnji 
šol in tečajev priznana stopnja osemletne osnovne šole ali nepopolne šole druge stopnje, in se je usposobila za 
delo, za katero se zahteva nižja strokovna izobrazba. Nižjo strokovno izobrazbo ima tudi oseba, ki ima po 
predpisih o javnih uslužbencih priznano nižjo strokovno izobrazbo. 
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Visokokvalificirana je oseba, ki je končala šolo za visokokvalificirane delavce ali njej enakovredno šolo 
oziroma je napravila izpit za pridobitev stopnje strokovne izobrazbe visokokvalificiranega delavca po splošnem 
navodilu o pridobitvi strokovne izobrazbe delavcev s praktičnim delom (Uradni list SFRJ, št. 54/52). 

Kvalificirana je oseba, ki je končala šolo za kvalificirane delavce oziroma je opravila strokovni izpit za 
pridobitev stopnje strokovne izobrazbe kvalificiranega delavca po splošnem navodilu o pridobitvi strokovne 
izobrazbe delavcev s praktičnim delom. 

Polkvalificirana (priučena) je oseba, ki ji je v podjetju priznana stopnja strokovne izobrazbe polkvalificiranega 
(priučenega) delavca. 

Nekvalificirana je oseba, ki si ni pridobila strokovne izobrazbe na nobenega od prej opisanih načinov.  

3.24 Rubrika 34 
3.24.1 Če se prijavlja oseba v zavarovanje zaradi sklenitve delovnega razmerja (v rubriki 1 je obkrožena 
oziroma označena številka 1), je treba vpisati:  
– Naziv delovnega mesta, na primer: zidar, usmerjevalec pošte, komercialist na terenu, višji strokovni 

sodelavec I - sistemski inženir ipd. Če natančen naziv delovnega mesta ni znan, ga opišite: sestavljalec 
električnih delov, upravljalec procesnih linij za predelavo kovin, sortirec tekstilnih vlaken, referent za izdajo 
osebnih dokumentov, konstruktor strojnih elementov ipd.  

 Nikakor ne smete vpisati nepopolnih in posplošenih odgovorov, na primer: delavec, šofer, uslužbenec ipd.  
– V vrstici opis dela z nekaj besedami opišite glavne naloge, ki jih opravlja oseba pri svojem delu, na primer: 

zidanje sten, vgradnja oken in vrat; razvrščanje poštnih pošiljk, strojno in ročno žigosanje; zbiranje naročil, 
predstavljanje blaga po podjetjih na terenu; inštalacija in vzdrževanje računalniških aplikacij ipd. 

– V okenca je treba vpisati sedemmestno šifro poklica iz Standardne klasifikacije poklicev - SKP (Uradni list 
RS, 16/2000). 

Sestavni deli in struktura SKP-ja: 
– Klasifikacijski sistem poklicev je hierarhični sistem poklicev, v katerega so razvrščeni za Slovenijo pomembni 

poklici. Uporabo priporočamo ob razmeroma dobrem poznavanju standardne klasifikacije poklicev.  
– Opisi skupin poklicev vsebujejo kratke opise najznačilnejših nalog oziroma tipičnih vrst del, značilnih za 

poklice, razvrščene v posamezne skupine poklicev. 
– Kodirni seznam poklicev: 
– Sistematični je seznam poklicev iz klasifikacijskega sistema (poudarjeno besedilo), v katerem so dodani še 

sinonimi poklicev z enako šifro kot posamični poklici v klasifikacijskem sistemu. Med drugim je namenjen 
lažjemu razumevanju posamezne skupine poklicev, ki zaradi večjega nabora informacij olajša kodiranje. 

– Abecedni, kjer so poklici iz sistematičnega seznama urejeni po abecedi, in če je znan naziv poklica, je 
razvrščanje zelo enostavno. Pri bolj zapletenih primerih pa je treba vedno preveriti, ali se najdena šifra 
logično sklada z razvrstitvijo v eno od glavnih skupin. 

Standardna klasifikacija poklicev je dosegljiva tudi na spletni strani: http://www.stat.si/klasje in na 
disketi, ki jo lahko naročite na naslov: Statistični urad Republike Slovenije, p. p. 3570, 1001 Ljubljana, po 
telefaksu (01) 24 15 344. 

Če se ne morete odločiti, kam razvrstiti poklic, ali če menite, da poklica, ki bi ga radi razvrstili, ni v Standardni 
klasifikaciji poklicev, sporočite po telefaksu (01) 23 40 860 na Statistični urad Republike Slovenije. Sporočilo 
naslovite na Skupino za klasifikacijo poklicev in pripišite naziv delovnega mesta in opis dela, ki ga ne morete 
šifrirati, ter vaše ime in priimek, telefonsko številko in številko telefaksa. Odgovorili vam bomo oziroma vas 
poklicali, če bomo potrebovali dodatne informacije. 

 
Pravila za razvrščanje poklicev s širokim obsegom nalog in dolžnosti 

– Če bi delo, ki ga oseba opravlja, lahko razvrstili v različne poklice, vpišite šifro poklica, ki ga opravlja pretežni 
del delovnega časa. Če npr. nekdo opravlja pretežno tajniška opravila in ob tem upravlja tudi telefonsko 
centralo, ga razvrstimo med tajnike/tajnice in ne med telefoniste/telefonistke. 

– Če je raven zahtevnosti dela pri nekaterih nalogah v okviru istega poklica bistveno drugačna kot pri drugih, 
razvrstimo delo v poklic z višjo zahtevnostjo. Npr. voznika, ki sam raztovori blago iz avtomobila, razvrstimo 
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med voznike/voznice vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil, in ne med delavce/delavke za preprosta 
prekladalna dela. 

– Če so naloge in dolžnosti povezane s proizvodnim procesom in prodajo, ima proizvodnja prednost pred 
prodajo. Pek, ki speče kruh in ga prodaja, bo razvrščen med peke/pekinje kruha in peciva in ne med 
prodajalce/prodajalke. 

– Nadzorniške in kontrolorske poklice razvrstite skupaj z deli, ki jih nadzirajo, če opravljajo nadzor strokovnosti 
ali tehnične kakovosti s pregledovanjem. Če uporabljajo mehanske ali kemijske postopke, jih razvrstite v 
glavno skupino 3. Če načrtujejo, organizirajo, nadzirajo in vodijo delovne aktivnosti podrejenih delavcev, jih 
razvrstite v glavno skupino 1. 

– Raziskovalce razvrstite glede na področje raziskovanja v glavno skupino 2. Kadar raziskovalci tudi 
predavajo, jih razvrstite med strokovnjake/strokovnjakinje za izobraževanje. 

– Oseb, ki v oboroženih silah opravljajo naloge in dolžnosti, navzoče tudi v civilnih poklicih (npr. 
kuhar/kuharica), ne razvrstite v glavno skupino 0, to je med vojaške poklice, pač pa med druge ustrezne 
glavne poklicne skupine. 

– Vajence in pripravnike razvrstite glede na delo, ki ga opravljajo, in ne glede na delo, ki ga bodo opravljali po 
vajeniški oziroma pripravniški dobi. 

– Ozke profile poklicev, npr. pomožni šiviljec/pomožna šivilja, ki so po naravi dela bližji šiviljcem/šiviljam, 
razvrstite med zadnje in ne v glavno skupino poklicev 9. 

– Vodje se pojavljajo na ravni skupin, obratov, delavnic, oddelkov, sektorjev ipd. Večinoma jih razvrščamo v 1., 
2., 3., in 7. glavno skupino glede na delo, ki ga opravljajo. Razvrščanje med podskupinama poklicev 12 
direktorji/direktorice, menedžerji/menedžerke družb in 13 menedžerji/menedžerke manjših družb opravimo 
po pravilu, da v podskupino poklicev 12 uvrstimo tiste, ki delajo v družbah z najmanj desetimi zaposlenimi 
osebami, v podskupino poklicev 13 pa tiste, ki delajo v družbah z največ devetimi zaposlenimi osebami. 

– Samozaposlene osebe razvrstite glede na delo, ki ga pretežno opravljajo, in ne glede na status v zaposlitvi. 
Npr. slikopleskarja/slikopleskarko, ki je samozaposlen/samozaposlena in ki poleg vodenja dela pretežno 
opravlja slikopleskarska dela, razvrstite v glavno skupino 7. 

 

Ravni znanja, ki praviloma zagotavljajo opravljanje del in nalog večine poklicev v posameznih glavnih 
skupinah poklicev 

 Glavna skupina poklicev Programi oziroma stopnje izobrazbe, ki praviloma zagotavljajo 
usposobljenost za opravljanje večine poklicev v glavni skupini 

1 Zakonodajalci/zakonodajalke, 
visoki uradniki/visoke uradnice, 
menedžerji/menedžerke 

Ni opredeljeno 

2 Strokovnjaki/strokovnjakinje Programi do- in postdiplomskega univerzitetnega izobraževanja 
3 Tehniki/tehnice in drugi strokovni 

sodelavci/druge strokovne sodelavke 
Poklicni, tehnični, strokovni in splošni programi srednjega in 
postsrednjega izobraževanja brez univerzitetnih 

4 Uradniki/uradnice Poklicni, tehnični, strokovni in splošni programi srednjega izobraževanja 
5 Poklici za storitve, 

prodajalci/prodajalke 
Poklicni, tehnični, strokovni in splošni programi srednjega izobraževanja 

6 Kmetovalci/kmetovalke, gozdarji/gozdarke, 
ribiči/ribičke, lovci/lovke 

Poklicni, tehnični, strokovni in splošni programi srednjega izobraževanja 

7 Poklici za neindustrijski način dela Poklicni, tehnični, strokovni in splošni programi srednjega izobraževanja 
8 Upravljalci/upravljalke strojev 

in naprav, industrijski 
izdelovalci/industrijske izdelovalke in 
sestavljalci/sestavljalke 

Poklicni, tehnični, strokovni in splošni programi srednjega izobraževanja 

9 Poklici za preprosta dela Izpolnjena osnovnošolska obveznost 
0 Vojaški poklici Ni opredeljena 
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Dodatna pojasnila za ločevanje med glavnimi skupinami poklicev 

– Glavni skupini 1 in 2: če so strokovno znanje ali tehnične spretnosti osnova za zakonodajna 
administrativna ali menedžerska opravila, spada poklic v glavno skupino 1. Če so za opravljanje glavnih del 
in nalog potrebni strokovna znanja ali tehnične spretnosti, spada poklic v glavno skupino 2.  

– Glavni skupini 2 in 3: v glavno skupino 2 spadajo poklici, ki povečujejo obseg znanja, razvijajo znanstvene 
in umetniške koncepte in teorije za reševanje problemov, v glavno skupino 3 pa tisti poklici, katerih glavne 
naloge in dolžnosti se nanašajo na izvajanje tehničnih del, povezanih z uporabo konceptov in operativnih 
metod. 

– Glavne skupine 3 in 4, 5, 6, 7, 8: osnovna značilnost poklicev, ki so razvrščeni v glavno skupino 3, je, da so 
dela in naloge za njihovo opravljanje zahtevnejša od tistih v skupinah 4, 5, 6, 7, 8. 

– Glavni skupini 7 in 8: poglavitna razlika med poklici v teh dveh glavnih skupinah je v tehnologiji 
proizvodnje. Pri poklicih v glavni skupini 7 gre za obrtni način dela, ki zahteva poznavanje vseh stopenj 
proizvodnega procesa, uporabljenih materialov, orodij ter lastnosti in namena končnih izdelkov. Pri poklicih v 
glavni skupini 8 so potrebne spretnosti upravljanja pogosto visoko avtomatiziranih strojev in naprav. 
Posameznik opravlja le določeno fazo dela, serije proizvodov so praviloma velike.  

3.24.2 Če se oseba prijavlja v zavarovanje zaradi spremembe RŠZ-ja ali delovnega časa - v rubriki 1 je 
obkrožena oziroma označena številka 2, je treba: 

– vpisati samo šifro poklica, če oseba ostaja na istem delovnem mestu in bo opravljala ista dela; 
– vpisati šifro poklica, naziv delovnega mesta in opis del, če je bila oseba premeščena na drugo delovno mesto.  

3.25 Rubrika 35 
Za osebo, ki je v delovnem razmerju v RS in je poslana v tujino na delo ali strokovno izpopolnjevanje, je treba 
vpisati ustrezno kratico in šifro države iz seznama držav.  

3.26  Rubrika 36  
Vpisati je treba šifro za obseg pravic: 1 - za širši obseg pravic ali 2 - za ožji obseg pravic in ustrezno šifro za 
vrsto prostovoljnega zavarovanja. 

Šifra Naziv 

01 zavarovana oseba, ki je na neplačanem dopustu; 
02 zavarovana oseba, pri kateri traja suspenz pogodbe o zaposlitvi; 
03 zavarovana oseba, ki je na dodiplomskem oziroma podiplomskem šolanju; 
04 zavarovana oseba, ki služi vojaški rok oziroma opravlja naloge nadomestne civilne službe ali se 

usposablja za rezervni sestav policije; 
05 zavarovana oseba, ki skrbi za otroka, mlajšega od 7 let oziroma invalidno osebo, ki je nezmožna za 

samostojno življenje in delo ali za uživalca dodatka za pomoč in postrežbo; 
06 zavarovana oseba, ki opravlja samostojno kmetijsko dejavnost in ne izpolnjuje pogojev za obvezno 

vključitev v zavarovanje iz 2. alineje 1. odstavka 16. čl. ZPIZ-1; 
07 zavarovana oseba, ki je kot brezposelna oseba vpisana v katero od evidenc pri ZRSZ-ju; 
08 zavarovana oseba, ki biva v tujini kot zakonec oziroma zunajzakonski partner delavca, poslanega na delo 

ali usposabljanje v tujino; 
09 zavarovana oseba, ki je kot invalid zaposlena v varstveni delavnici; 
10 zavarovana oseba, ki je na strokovnem izpopolnjevanju ali specializaciji po prenehanju obveznega 

zavarovanja; 
11 zavarovana oseba, ki je zaposlena s krajšim delovnim časom od polnega in je prostovoljno zavarovana za 

razliko do polnega delovnega časa; 
12 zavarovana oseba, ki se je prostovoljno vključila v obvezno zavarovanje v roku 6 mesecev po prenehanju 

obveznega zavarovanja; 
13 tuj državljan, ki se lahko prostovoljno vključi v zavarovanje, če je tako določeno z mednarodnim sporazumom; 
14 uživalci rente v ukrepu zgodnjega upokojevanja kmetov. 

Primer: Pri zavarovani osebi, ki se prostovoljno zavaruje kot brezposelna oseba in za zavarovalno osnovo 
izbere zajamčeno plačo (ožji obseg pravic), se v rubriko 24 vpiše šifra "207"; pri zavarovani osebi, ki se 
prostovoljno zavaruje za čas služenja vojaškega roka in za zavarovalno osnovo izbere najnižjo pokojninsko 
osnovo (širši obseg pravic), se v rubriko 24 vpiše šifra "104". 
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3.27 Rubrika 37 
Za invalidne osebe, ki so v delovnem razmerju, je treba vpisati šifro za vrsto invalidnosti. 

Šifra Naziv 

01 zavarovanec, ki je pridobil status invalida po 10. členu Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju 
invalidov; 

02 zavarovanec, ki mu je bila priznana lastnost invalidne osebe po 6. členu Zakona o usposabljanju in 
zaposlovanju invalidov; 

03 zavarovanec, ki je pridobil status delovnega invalida II. oziroma III. kategorije po 34. členu ZPIZ-92 
oziroma po predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo tega zakona; 

04 zavarovanec, ki je pridobil status delovnega invalida II. oziroma III. kategorije po 60. členu ZPIZ-1-UPB2; 
05 zavarovanec iz 4. člena Navodil za izpolnjevanje obrazca prijave podatkov o zavarovanju invalida, ki mu 

je ugotovljena telesna okvara po prvem in tretjem odstavku 143. člena ZPIZ-1-UPB2 oziroma po 
predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo zadnje spremembe tega zakona; 

06 zavarovanec, ki je pridobil status vojaškega vojnega invalida po 2. členu, status vojaškega mirnodobnega 
invalida po 3. členu oziroma status civilnega invalida vojne po 4. členu Zakona o vojnih invalidih; 

07 zavarovanec, ki je pridobil pravice po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb; 
08 zavarovanec iz 5. člena tega navodila, ki je bil razvrščen na podlagi izvida in mnenja strokovne komisije 

za razvrščanje otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju po 11. členu Zakona o 
izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju; 

09 zavarovanec iz 6. člena tega navodila, ki je bil usmerjen v program vzgoje in izobraževanja po 21. členu 
Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami; 

10 zavarovanec, ki je pridobil status invalida po predpisih drugih držav članic Evropske unije. 

Za zavarovane osebe, ki niso invalidi, ostanejo okenca prazna.  

3.28 OPOMBA 
Vrstica je namenjena predvsem zapisom prijavno-odjavne službe o okoliščinah, ki so osnova za izvedbo prijave 
oziroma odjave zavarovanih oseb (npr. vpis organa izdaje odločbe o ugotovitvi statusa zavarovane osebe po 
uradni dolžnosti; dokument, ki je osnova za vpis podatka v evidenco ipd.). 

4 ODJAVA PODATKOV O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM TER ZDRAVSTVENEM 
ZAVAROVANJU, ZAVAROVANJU ZA STARŠEVSKO VARSTVO, ZAVAROVANJU 
ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI IN O SKLENITVI DELOVNEGA RAZMERJA (M-2) 

Za potrjene prijave zavarovanj pred 1. 1. 1999 se vlagajo odjave na starih obrazcih M-2. Če je na starem 
obrazcu M-2 v rubriki 1 vpisana le 11-mestna osebna številka zavarovane osebe, je treba nad to rubriko vpisati 
še njeno 13-mestno enotno matično številko občana. 

4.1 Rubrika 22 
Za vzrok prenehanja zavarovanja je treba vpisati ustrezno šifro, in sicer: 

Šifra Naziv 

01 vse vrste prenehanja zavarovanja, razen spodaj navedenih 
02 odjava po uradni dolžnosti 
03  sprememba sedeža samostojnega podjetnika posameznika 
04 odjava po 1. odstavku 18. člena ZPIZ-1 
06 iztek delovnega dovoljenja 
10 smrt 
16 storno napačne prijave 
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4.2 Rubrika 23 
Vpisati je treba datum prenehanja zavarovanja (DDMMLLLL).  

5 SPREMEMBA PODATKOV O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM TER 
 ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU, ZAVAROVANJU ZA STARŠEVSKO 
 VARSTVO, ZAVAROVANJU ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI IN O 
 SKLENITVI DELOVNEGA RAZMERJA (M-3) 
S prijavo o spremembi med zavarovanjem na obrazcu M-3 morajo zavezanci za prispevek v osmih dneh javiti 
pristojni registrski izpostavi ZZZS-ja naslednje: 

– spremembe splošnih in posebnih podatkov, ki nastajajo pri zavarovanih osebah med trajanjem zavarovanja 
(npr poklic, izobrazba, naslov itd.);  

– popravke napačnih (nepravilnih) podatkov, ki so bili javljeni z obrazcem M-1 (prijava zavarovanja) oziroma 
M-3 (sprememba zavarovanja) in so bili ugotovljeni že po potrditvi in zajemu podatkov;  

– pridobitev novega delovnega dovoljenja ("podaljšanje dovoljenja") za tujca, če gre za neprekinjeno 
nadaljevanje zaposlitve pri istem delodajalcu. V teh primerih je treba v rubriko 5 vpisati registrsko številko iz 
prijave potrebe po delavcu oziroma pripravniku (obrazec PD-2), ki mora biti vložena k zahtevku za izdajo 
delovnega dovoljenja pri območni službi ZRSZ-ja.  

Zavezanci za prispevek lahko zgoraj navedene spremembe podatkov zavarovane osebe javljajo samo za 
nezaključena (odprta) zavarovanja. Če je zavarovanje osebe že zaključeno (odjavljeno), pa zavezanci s prijavo 
spremembe zavarovanja na obrazcu M-3 lahko javijo samo razveljavitev (storno) že zaključenega zavarovanja v 
celoti. 

Z obrazcem M-3 ni mogoče javiti sprememb niti popravkov že napačno javljenih podatkov:  

– na obrazcu M-1 v naslednjih rubrikah: 
 – Rubrika 4: Registrska številka zavezanca (RŠZ); 
 – Rubrika 7: Enotna matična številka občana (EMŠO);  
 – Rubrika 20: Podlaga za zavarovanje;  
 – Rubrika 21: Datum začetka zavarovanja;  
 – Rubrika 24: Delovni čas delavca / ur tedensko; 

– na obrazcu M-2 v naslednjih rubrikah: 
 – Rubrika 22: Vzrok prenehanja zavarovanja;  
 – Rubrika 23: Datum prenehanja zavarovanja.  
 

Če nastane sprememba v rubrikah 4, 7, 20, 21, 24 na nezaključenem (odprtem) zavarovanju, je treba za 
zavarovano osebo najprej vložiti odjavo iz zavarovanja z obrazcem M-2 in nato vložiti novo prijavo v 
zavarovanje z obrazcem M-1. 

Če so bili v rubrikah 4, 7, 20, 21, 24 javljeni napačni podatki, je treba na obrazec M-2 kot datum prenehanja 
zavarovanja (rubrika 23) vpisati datum začetka zavarovanja iz napačne prijave, kot vzrok prenehanja pa 
besedilo "storno prijave" in šifro 16. Nato je treba znova izpolniti prijavo M-1 s pravilnimi podatki in z istim 
datumom začetka zavarovanja. 

Če so bili z obrazcem M-2 v rubrikah 22, 23 javljeni napačni podatki, je treba za zaključeno (odjavljeno) 
zavarovanje javiti na obrazcu M-3 vzrok spremembe s šifro 16 "storno zaključenega zavarovanja". Nato je treba 
ponovno izpolniti prijavo M-1 in odjavo M-2 s pravilnimi podatki. 

Pri sporočanju sprememb, nastalih med trajanjem zavarovanja ali pri javljanju razveljavitve (storna) 
zaključenega zavarovanja v celoti, je treba obvezno izpolniti naslednje rubrike na obrazcu M-3: 
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5.1 Rubrika 1  
Vpisati je treba ime in sedež zavezanca za prispevek, kot je navedeno v navodilih za izpolnjevanje obrazca 
M-1, M-1/M-2. 

5.2 Rubrika 2 
Vpisati je treba matično številko PRS, kot je navedeno v navodilih za izpolnjevanje obrazcev M-1, M-1/M-2. 

5.3 Rubrika 4 
Vpisati je treba registrsko številko zavezanca (RŠZ). 

5.4 Rubrika 6a in 6b 
Kot vzrok spremembe (rubrika 6a) je treba vpisati eno od naslednjih šifer: 

Šifra Naziv  

01 sprememba in popravek podatkov 
05 podaljšanje delovnega razmerja 
16 storno zaključenega zavarovanja 

Kot datum spremembe (rubrika 6b) je treba vpisati datum nastale spremembe (DDMMLLLL). 

5.5 Rubrika 7 
Vpisati je treba EMŠO.  

5.6 Rubriki 9 in 10  
Vpisati je treba priimek in ime zavarovane osebe (prejšnji podatek) zaradi identifikacije. 

5.7 Rubrika 20 
Vpisati je treba podlago za zavarovanje, ker je potrebna pri identifikaciji zavarovane osebe in je ni mogoče 
spreminjati, kar je poudarjeno že v drugem odstavku tega poglavja. 

5.8 Rubrika 21 
Vpisati je treba datum začetka zavarovanja (DDMMLLLL), ker je potreben pri identifikaciji zavarovane osebe in 
ga ni mogoče spreminjati, kar je poudarjeno že v drugem odstavku tega poglavja. 

5.9 Rubrike 29, 31, 32, 33, 34 
Pri sporočanju sprememb ali popravkov splošnih podatkov je treba vpisati naslednje kombinacije podatkov: 

5.9.1 Če se spremeni ali popravlja eden od podatkov v rubrikah 32 ali 34, je treba vpisati ustrezne podatke v 
obe rubriki. Primer: če se spremeni poklic, ki ga opravlja, je treba v rubriko 34 vpisati šifro novega poklica, 
naziv delovnega mesta in opis del, za stopnjo strokovne usposobljenosti v rubriki 32 pa samo ustrezno šifro.  

5.9.2 Če se spremeni ali popravlja eden od podatkov v rubrikah 29, 31 ali 33, je treba vpisati ustrezne podatke 
v vse tri rubrike. Primer: če je oseba končala tretjo stopnjo študija na fakulteti - stopnjo magistra znanosti, je 
treba v rubriki 29 in 31 vpisati ustrezni šifri za končano šolo (fakulteto) in stopnjo šolske izobrazbe ter za stopnjo 
strokovne izobrazbe v rubriko 33 šifro 1.  

5.9.3 Če se spremeni ali popravlja podatek o delovnem razmerju v rubriki 25, je treba vpisati spremembo ali 
popravek samo tega podatka, rubrike 29, 31, 32, 33 in 34 ostanejo prazne. Če pa se obenem spremeni tudi 
katerikoli podatek v teh rubrikah, je treba upoštevati navodila pod točko 5.9.1 ali 5.9.2. 
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5.9.4 Če se spremeni ali popravlja podatek o izmenskem delu v rubriki 28, je treba vpisati spremembo ali 
popravek samo tega podatka, rubrike 29, 31, 32, 33 in 34 ostanejo prazne. Če pa se obenem spremeni tudi 
katerikoli podatek v teh rubrikah, je treba upoštevati navodila pod točko 5.9.1 ali 5.9.2. 

 

Posebno opozorilo! 

1. Na obrazcih M-3 je treba javiti tudi vsako premestitev zaposlene - zavarovane osebe iz ene organizacijske 
enote v drugo za več kot 3 mesece, če ima različno matično številko PRS-ja in isti RŠZ. Spremembo je treba 
javiti tako, da izpolnite obrazec M-3, kot je opisano zgoraj. Novo matično številko PRS pa je treba vpisati, kot 
je opisano v navodilih za izpolnjevanje obrazcev M-1, M-1/M-2. 

2. Med večkratno, neprekinjeno sklenitvijo delovnega razmerja “za določen čas” ni treba vlagati odjav iz 
zavarovanja in novih prijav podatkov o zavarovanju. V teh primerih mora delodajalec pri ZRSZ-ju ponovno 
vložiti obrazec PD za prosto delovno mesto, ki ga bo zasedla oseba, katero ponovno prijavlja v zavarovanje, 
na obrazcu M-3 pa v rubriko 5 vpisati registrsko številko zadnjega PD obrazca ter v rubriko 6a šifro 05. 

6 SPREMEMBA PODATKOV O ZAPOSLENIH OSEBAH PRI POSLOVNEM 
 SUBJEKTU (M-3A) 
Spremembo podatkov o zaposlenih osebah pri poslovnem subjektu morajo zavezanci za prispevek javiti 
pristojni registrski izpostavi ZZZS-ja na obrazcu M-3A. 

Ob različnih oblikah združevanja, ob reorganizaciji ali drugi spremembi pri poslovnem subjektu oziroma delu 
poslovnega subjekta je treba za zaposlene osebe, ki obdržijo isto registrsko številko zavezanca, matična 
številka poslovnega subjekta, podružnice ali drugega dela poslovnega subjekta (MŠPRS) pa se spremeni, 
poslati podatke o tej spremembi. Za ta namen je bil oblikovan skupinski obrazec, ki se uporablja: 

– ob reorganizaciji, za javljanje sprememb matične številke poslovnega subjekta, podružnice ali drugega dela 
poslovnega subjekta, vendar samo, če ostane registrska številka zavezanca za prispevek ista; 

– pri premestitvi, prerazporeditvi večjega števila zaposlenih oseb iz enega dela poslovnega subjekta v drugega 
(imata različni MŠPRS) za več kot 3 mesece, in to v okviru iste registrske številke zavezanca za prispevek;  

– za več zaposlenih oseb, za katere je bila na prijavi podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem 
zavarovanju  (M-1) napačno vpisana matična številka podružnice ali drugega dela poslovnega subjekta. 

Kot datum začetka zavarovanja je treba vpisati datum zadnje odprte prijave v zavarovanje. 

Skupinski obrazec je oblikovan za ročno izpolnjevanje in za tiskalniški izpis. 

Na posameznem obrazcu so lahko vpisani samo podatki o zaposlenih osebah, ki imajo ISTO MŠPRS. Če dela 
npr. v eni podružnici15 zaposlenih oseb, v drugi 5, morate izpolniti dva obrazca, za vsako podružnico posebej, 
saj ima vsaka od njiju drugačno MŠPRS - razlikujejo se po zaporedni številki enote (zadnje tri številke).  

6.1 Ime in sedež poslovnega subjekta, podružnice itd. 
Vpisati je treba ime in sedež poslovnega subjekta, podružnice ali drugega dela poslovnega subjekta, ki ga ima 
po reorganizaciji, v katerega so bile premeščene zaposlene osebe oziroma v katerem dejansko delajo. 

6.2 Registrska številka zavezanca 
Vpisati je treba registrsko številko zavezanca za prispevek. 

6.3 Matična številka PRS-ja 
Vpisati je treba matično številko PRS-ja. Matična številka poslovnega subjekta, podružnice ali drugega dela 
poslovnega subjekta je določena na podlagi 5. člena Zakona o poslovnem registru Slovenije (Uradni list RS, št. 
13/95), Uredbe o vodenju in vzdrževanju PRS-ja (Uradni list RS, št. 70/95), Zakona o plačilnem prometu (Uradni 
list RS, št. 30/02). Vpisana je na obvestilu o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti za poslovne subjekte in 
podružnice oziroma druge dele poslovnih subjektov, ki ga izda AJPES. 
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6.3.1 STARA matična številka: Vpisati je treba 10-mestno matično številko PRS-ja, ki jo je imel poslovni 
subjekt, podružnica ali drugi del poslovnega subjekta pred reorganizacijo, kjer so delale zaposlene osebe pred 
premestitvijo, oziroma napačno vpisano matično številko PRS-ja na obrazcu M-1.  

6.3.1 NOVA matična številka: Vpisati je treba 10-mestno matično številko PRS-ja, in sicer 7-mestno matično 
številko poslovnega subjekta in 3-mestno zaporedno številko enote, ki jo ima poslovni subjekt, podružnica ali 
drugi del poslovnega subjekta po reorganizaciji, ki jo imajo podružnice ali drugi deli poslovnega subjekta, kamor 
so bile premeščene zaposlene osebe in kjer dejansko delajo.  

6.4 Datum spremembe 
Vpisati je treba datum (DDMMLLLL), ko se je poslovni subjekt reorganiziral, datum premestitve zaposlenih oseb 
oziroma datum zadnje odprte prijave v zavarovanje, za katero je bila vpisana napačna matična številka PRS-ja. 

6.5 Enotna matična številka občana, priimek in ime, datum začetka zavarovanja, 
podlaga za zavarovanje  

Način za vpisovanje podatkov v tej rubriki je objavljen v navodilih za izpolnjevanje obrazcev M-1 (poglavje 3). 

6.6 V okviru posamezne matične številke PRS-ja (nove) je treba vpisati: 
6.6.1 Skupno število zaposlenih oseb; 

6.6.2 List številka: zaporedno številko obrazca; 

6.6.3 Zaključeno z listom številka: zaporedno številko zadnjega izpolnjenega obrazca. 

Na vsakem obrazcu morajo biti vpisani datum izpolnitve, podpis pooblaščene osebe in žig poslovnega subjekta. 

Obrazec M-3A - Potrdilo o spremembi podatkov o zaposlenih osebah pri poslovnem subjektu obdrži vlagatelj 
spremembe. 

7 PRIJAVA PODATKOV O ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU DRUŽINSKIH 
 ČLANOV (M-DČ) 
Prijavo družinskih članov zavarovanih oseb (nosilcev zavarovanja) v zdravstveno zavarovanje, prijavo 
sprememb podatkov o družinskih članih med zavarovanjem ter njihovo odjavo iz zavarovanja opravijo zavezanci 
za prispevek z obrazcem M-DČ. Prijavo podatkov o družinskih članih je treba sporočiti prijavno-odjavni službi 
enote oziroma izpostave ZZZS-ja, ki je pristojna za urejanje zdravstvenega zavarovanja nosilca zavarovanja, in 
sicer v 8 dneh od dneva izpolnitve pogojev za zavarovanje družinskega člana, odjavo od dneva prenehanja teh 
pogojev in spremembo od dneva nastopa spremembe javljenih podatkov o zavarovanem družinskem članu.  

Omenjeni obrazec se izpolnjuje v dveh izvodih: izvirnik ob sprejemu prijave zadrži prijavno-odjavna služba 
ZZZS-ja, potrjeno kopijo pa vrne zavezancu za prispevek.  

V obrazcu M-DČ je prostora za zapis podatkov le o dveh družinskih članih. Če mora zavezanec hkrati prijaviti v 
zavarovanje več kot dva družinska člana, izpolni za tretjega in nadaljnje nov obrazec M-DČ z vsemi 
predpisanimi podatki. 

7.1 Rubrika 1 
Vpisati je treba ime in sedež zavezanca, ki je prijavil v zavarovanje zavarovano osebo (nosilca zavarovanja). 
Podatki so enaki kot v rubriki 2 na obrazcih M-1 oziroma M-1/M-2, to je na prijavi nosilca zavarovanja za 
zavarovanje.  

7.2 Rubrika 2 
Vpisati je treba registrsko številko zavezanca (RŠZ), ki jo je zavezancu določila pristojna prijavno-odjavna 
služba ZZZS in mora biti enaka, kot je navedena v rubriki 4 obrazca M-1 oziroma M-1/M-2 v prijavi zavarovanca 
(nosilca zavarovanja). 
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7.3 Rubrika 3 
Vpisati je treba datum začetka zavarovanja zavarovanca (nosilca zavarovanja). Podatek prepišete iz rubrike 
21 z obrazca M-1 oziroma M-1/M-2 v prijavi nosilca zavarovanja za zavarovanje. 

7.4 Rubrika 4 
Vpisati je treba podlago za zavarovanje zavarovanca (nosilca zavarovanja). Podatek je treba prepisati iz 
rubrike 20 z obrazca M-1 oziroma M-1/M-2 v prijavi nosilca zavarovanja za zavarovanje. 

7.5 Rubriki 5 in 6 
Vpisati je treba EMŠO, priimek in ime zavarovanca (nosilca zavarovanja). Podatke je treba prepisati iz rubrik 7, 
9 in 10 z obrazca M-1 oziroma M-1/M-2 v prijavi nosilca zavarovanja za zavarovanje. 

7.6 Rubrika 7 
Vpisati je treba 13-mestni EMŠO (enotno matično številko) iz osebne izkaznice, potnega lista, vozniškega 
dovoljenja ali iz izpiska rojstne matične knjige družinskega člana. 

Za tujca pa je treba vpisati EMŠO iz potrdila o prijavi začasnega prebivališča ali obvestila o določitvi EMŠO-ja. 

Če zavezanec prijavlja spremembo EMŠO-ja družinskega člana, je treba v rubriko OPOMBE obvezno vpisati 
prejšnji EMŠO tega družinskega člana.  

7.7 Rubrika 8 
Kot podatek o državljanstvu družinskega člana je treba vpisati ustrezno 3-mestno šifro in kratico države iz 
seznama držav. Če je ta brez državljanstva, je treba vpisati “brez državljanstva” in šifro 999. 

7.8 Rubrika 9 
Priimek in ime je treba vpisati, kot je navedeno v veljavnem uradnem dokumentu družinskega člana. Med 
dvema priimkoma ali imenoma vpišite tudi nestični vezaj, če je ta uradno naveden. 

Če zavezanec prijavlja spremembo priimka ali/in imena družinskega člana, je treba v rubriko OPOMBE obvezno 
vpisati prejšnji priimek in/ali ime tega družinskega člana.  

7.9 Rubrika 10 
Kot razlog za izpolnitev obrazca je treba v okence vpisati ustrezno enomestno šifro za vrsto dogodka, in sicer: 
– če zavezanec prijavlja družinskega člana za zavarovanje, šifro 1, 
– če zavezanec odjavlja družinskega člana iz zavarovanja, šifro 2, 
– če zavezanec prijavlja spremembo že javljenih podatkov o družinskem članu, šifro 3. 

Če zavezanec odjavlja iz zavarovanja zavarovane osebe (nosilca zavarovanja), mu za družinskega člana ni 
treba posebej izpolniti obrazca M-DČ, ker bo z odjavo nosilca zavarovanja samodejno izvedena tudi odjava 
družinskega člana. 

7.10 Rubrika 11 
Vpisati je treba datum prijave podatkov o zavarovanju (šifra 1 v rubriki 10), odjave podatkov o zavarovanju 
(šifra 2 v rubriki 10) oziroma datum spremembe podatka (šifra 3 v rubriki 10). Zapis se opravi v obliki 
DDMMLLLL. 

7.11 Rubrika 12 
Vpisati je treba ustrezno 3-mestno šifro o statusu družinskega člana - podlago za zdravstveno zavarovanje: 
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Podlaga za zavarovanje 

šifra opis 

077 družinski član (ZZVZZ: člen 20) 

075 družinski član, ki biva v tujini z nosilcem zavarovanja, ki je poslan na delo v tujino (ZZVZZ: člen 20)

098 družinski član slovenskega nosilca zdravstvenega zavarovanja, ki ima stalno prebivališče v državi, 
s katero je sklenjena konvencija (ZZVZZ - konvencija) 

Če se med zavarovanjem družinskega člana spremeni podlaga zavarovanja, mora zavezanec:  
– vložiti odjavo podatkov o zavarovanju družinskega člana po stari zavarovalni podlagi in 
– vložiti prijavo podatkov o zavarovanju družinskega člana po novi zavarovalni podlagi. 

7.12 Rubrika 13 
Vpisati je treba eno od naslednjih šifer, ki izkazuje sorodstveno razmerje družinskega člana do zavarovane 
osebe (nosilca zavarovanja): 

Šifra Naziv 

1 zakonec (zakonec, izvenzakonski partner, razvezani zakonec, ki mu je s sodno odločbo prisojena 
preživnina); 

2 otrok (zakonski otroci, nezakonski otroci, posvojenci); 
3 starši (oče, mati, očim, mačeha, posvojitelj); 
4 otrok - širši družinski član (pastorek, vnuk, brat, sestra. drugi otroci brez staršev); 
5 invalidni otrok - ožji družinski član - po 18. letu starosti; 
6 invalidni otrok - širši družinski član - po 18. letu starosti. 

7.13 Rubrike 14, 15, 16 in 17 
Podatke o stalnem prebivališču je treba izpolniti opisno in s šiframi na podlagi uradnega dokumenta in uradnih 
šifrantov RS.  

Vpišite: 
– v rubriko 14 ulico s hišno številko; 
– v rubriko 15 ustrezno 4-mestno poštno številko in kraj pošte; 
– v rubriko 16 ustrezno 3-mestno šifro in naziv občine iz seznama občin RS; 
– v rubriko 17 ustrezno 3-mestno šifro in kratico države iz seznama držav. 

Če je stalno prebivališče v tujini, je treba vpisati le ulico s hišno številko (rubrika 14), naziv kraja bivanja (rubrika 
15) ter šifro in kratico države (rubrika 17). 

7.14 Rubrike 18, 19, 20, 21 in 22 
Podatke je treba obvezno izpolniti za vsako osebo, ki ima stalno prebivališče zunaj območja RS in ima za 
bivanje v RS dovoljenje za začasno prebivanje, kot tudi za osebo, ki ima poleg stalnega prebivališča v RS 
prijavljeno pri pristojnem upravnem organu še začasno prebivališče na drugem naslovu v RS. Upoštevati je 
potrebno določbo Zakona o prijavi prebivališča (Uradni list RS, 9/2001), ki v 17. členu določa trajanje in obnovo 
prijave začasnega prebivališča v RS. 

V obeh primerih je treba obvezno izpolniti tudi podatke o stalnem prebivališču osebe, kot je opisano v točki 
7.13. 

Podatke je treba izpolniti opisno in s šiframi. Vpišite:  
– v rubriko 18 ulico s hišno številko; 
– v rubriko 19 ustrezno 4-mestno poštno številko in kraj pošte; 
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– v rubriko 20 ustrezno 3-mestno šifro občine in naziv občine iz seznama občin RS; 
– v rubriko 21 ustrezno 3-mestno šifro in kratico države iz seznama držav za RS; 
– v rubriko 22 datum izteka veljavnosti začasnega prebivališča v RS. 

Če je začasno prebivališče družinskega člana v tujini, je treba vpisati le ulico s hišno številko (rubrika 18), naziv 
kraja bivanja (rubrika 19) ter ustrezno šifro in oznako države bivanja (rubrika 21). 

7.15 Rubrika 23 
V rubriko je treba vpisati datum izteka šolskega oziroma študijskega leta, ki je razviden iz potrdila 
izobraževalne ustanove, kadar zavezanec prvič prijavlja v zavarovanje družinskega člana, ki je že dopolnil 18 let 
ali jih bo dopolnil med šolskim oziroma študijskim letom. 

Za podaljšanje zdravstvenega zavarovanja mora zavezanec prijavno-odjavni službi predložiti potrdila o šolanju. 

Če je zavezanec prijavil v zavarovanje družinskega člana, mlajšega od 18 let, mora dostaviti potrdilo o šolanju 
prvič za šolsko oziroma študijsko leto, v katerem bo družinski član dopolnil 18 let. 

7.16 OPOMBA 
Vrstica je namenjena predvsem zapisom prijavno-odjavne službe ZZZS-ja o okoliščinah, ki so osnova za 
izvedbo prijave podatkov, ali zapisom zavezanca, ki jih ob spremembi podatkov o družinskem članu terja 
navodilo (sprememba EMŠO-ja iz rubrike 7 ter sprememba priimka in imena iz rubrike 9). 
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1. PREGLED ZAVAROVANIH OSEB Z ZAKONSKIMI PODLAGAMI IN 
 DOKAZILI ZA PRIJAVO O ZAVAROVANJU PO ŠIFRAH PODLAG 

Vrste zavarovanj: 

– PIZ - pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
– ZZ - zdravstveno zavarovanje 
– ZSTV - zavarovanje za starševsko varst  
– ZPB - zavarovanje za primer brezposelnosti 
 

Zavarovalna podlaga 001 se uporablja od 1. 10. 1971 
  
Opis podlage Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS, pri podjetju, zavodu, drugi organizaciji ali pri 

podružnicah tujih poslovnih subjektov; izvoljeni ali imenovani nosilci javne ali družbene 
funkcije. 

  
Vrsta zavarovanja PIZ, ZZ, ZPB, ZSTV 

  
Zakonska osnova 1. odst. 13. člena ZPIZ-1 

1. tč. 15. člena ZZVZZ 
1. tč. 6. člena ZSDP 
14. člen ZZZPB 

  
Zavezanec za vložitev 
prijave v zavarovanje 

Delodajalec 

  
Plačevanje prispevkov Vrsta prispevka Stopnja Zavezanec 

 PIZ prispevek zavarovanca 15,5 % Zavarovanec 

 PIZ prispevek delodajalca 8,85 % Delodajalec 

 ZZ prispevek zavarovanca 6,36 % Zavarovanec 

 ZZ prispevek delodajalca 6,56 % Delodajalec 

 ZZ prisp. za poškodbo pri delu 0,53 % Delodajalec 

 ZSTV prispevek zavarovanca 0,10 % Zavarovanec 

 ZSTV prispevek delodajalca 0,10 % Delodajalec 

 ZPB prispevek zavarovanca 0,14 % Zavarovanec 

 ZPB prispevek delodajalca 0,06 % Delodajalec 
  
Osnova za obračun 
prispevka 

Bruto plača oz. bruto nadomestilo plače, drugi prejemki iz delovnega razmerja in druge 
osnove, če je z zakonom tako določeno (neplačana odsotnost, itd.). 

  
Vstop v zavarovanje Z dnem sklenitve pogodbe o zaposlitvi ali z dnem nastopa funkcije v aktu o imenovanju 

funkcionarja in z dnem veljavnosti delovnega dovoljenja (pri zaposlitvi tujca) 
  

Možni delovni/zavarovalni čas: Od 01 do 40 ur na teden Tedenski delovni oz. 
zavarovalni čas Polni delovni/zavarovalni čas: Od 36 do 40 ur na teden 
  
Dokazila –  Potrjen obrazec PD (za ZZZS) 

–  Pogodba o zaposlitvi (za ZPIZ) 
–  Delovno dovoljenje za tujca (za ZZZS in za ZPIZ) 
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Zavarovalna podlaga 002 se uporablja od 1. 1. 1996 
  
Opis podlage Detaširani delavci – osebe v delovnem razmerju pri delodajalcu s sedežem v RS, poslane na 

delo ali na strokovno izpopolnjevanje v tujino, če niso obvezno zavarovane v državi, v katero 
so bile poslane. 

  
Vrsta zavarovanja PIZ, ZZ, ZPB, ZSTV 
  
Zakonska osnova 3. odst. 13. člena ZPIZ-1 

2. tč. 15. člena ZZVZZ 
2. tč. 6. člena ZSDP 
14. člen ZZZPB  

  
Zavezanec za vložitev 
prijave v zavarovanje 

Delodajalec 

  
Plačevanje prispevkov Vrsta prispevka Stopnja Zavezanec 

 PIZ prispevek zavarovanca 15,5 % Zavarovanec 
 PIZ prispevek delodajalca 8,85 % Delodajalec 
 ZZ prispevek zavarovanca 6,36 % Zavarovanec 
 ZZ prispevek delodajalca 6,56 % Delodajalec 
 ZZ prisp. za poškodbo pri delu 0,53 % Delodajalec 
 ZSTV prispevek zavarovanca 0,10 % Zavarovanec 
 ZSTV prispevek delodajalca 0,10 % Delodajalec 
 ZPB prispevek zavarovanca 0,14 % Zavarovanec 
 ZPB prispevek delodajalca 0,06 % Delodajalec 
  
Osnova za obračun 
prispevka 

Plača za enaka dela v Republiki Sloveniji, če ni z mednarodno pogodbo določeno drugače, v 
skladu s predpisi o dohodnini. 

  
Vstop v zavarovanje Z dnem začetka dela v tujini v skladu z aktom delodajalca o napotitvi. Zavezanec vloži 

prijavo s to zavarovalno podlago, če bo delo oz. izpopolnjevanje trajalo več kot 3 mesece. 
  

Možni delovni/zavarovalni čas: Od 01 do 40 ur na teden Tedenski delovni oz. 
zavarovalni čas 

Polni delovni/zavarovalni čas: Od 36 do 40 ur na teden 
  
Dokazila – Potrjen obrazec PD (če tujec ni bil pred napotitvijo zavarovan kot delavec za ZZZS) 

– Pogodba o zaposlitvi (za ZPIZ) 
– Delovno dovoljenje (če tujec ni bil pred napotitvijo zavarovan kot delavec za ZZZS in 

ZPIZ) 
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Zavarovalna podlaga 003 se uporablja od 1. 10. 1971 

  
Opis podlage Državljani RS s stalnim prebivališčem v RS, zaposleni pri tujem delodajalcu, ki so oz. niso 

pokojninsko in invalidsko zavarovani pri tujem nosilcu zavarovanja.  
  
Vrsta zavarovanja PIZ 
  
Zakonska osnova 2. in 3. alineja 14. člena ZPIZ-1 
  
Zavezanec za vložitev 
prijave v zavarovanje 

Zavarovanec 

  
Plačevanje prispevkov Vrsta prispevka Stopnja Zavezanec 

 PIZ prispevek zavarovanca 15,5 % Zavarovanec 

 PIZ prispevek delodajalca 8,85 % Zavarovanec 

  
Osnova za obračun 
prispevka 

Zavarovalne osnove, ki si jih sami izberejo, najmanj v višini minimalne plače v skladu z 
Zakonom o minimalni plači (2. alineja 207. člena, 3. odstavek 208. člena ZPIZ-1). 

  
Vstop v zavarovanje Z dnem sklenitve delovnega razmerja v tujini na podlagi pogodbe o zaposlitvi 
  

Možni delovni/zavarovalni čas: 40 ur na teden Tedenski delovni oz. 
zavarovalni čas 

Polni delovni/zavarovalni čas: 40 ur na teden 
  
Dokazila za ZPIZ – Pogodba o zaposlitvi 

– Dokazilo, da niso zavarovani pri tujem nosilcu zavarovanja, če to ni razvidno iz pogodbe 
o zaposlitvi oz. da so zavarovani pri tujem nosilcu zavarovanja, če so zaposleni v državi, 
s katero ni sklenjen sporazum ali v njej ne morejo uveljavljati pravic  
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Zavarovalna podlaga 005 se uporablja od 1. 10. 1971 
  
Opis podlage Samostojni podjetniki posamezniki – osebe, ki na območju RS samostojno opravljajo 

pridobitno ali gospodarsko dejavnost. 
  
Vrsta zavarovanja PIZ, ZZ, ZPB, ZSTV 
  
Zakonska osnova 1. alineja 1. odst. 15. člena ZPIZ-1 

5. tč. 15. člena ZZVZZ 
4. tč. 6. člena ZSDP 
15. člen ZZZPB 

  
Zavezanec za vložitev 
prijave v zavarovanje 

Zavarovanec 

  
Plačevanje prispevkov Vrsta prispevka Stopnja Zavezanec 

 PIZ prispevek zavarovanca 15,5 % Zavarovanec 

 PIZ prispevek delodajalca 8,85 % Zavarovanec 
 ZZ prispevek zavarovanca 6,36 % Zavarovanec 
 ZZ prispevek delodajalca 6,56 % Zavarovanec 
 ZZ prisp. za poškodbo pri delu 0,53 % Zavarovanec 
 ZSTV prispevek zavarovanca 0,10 % Zavarovanec 
 ZSTV prispevek delodajalca 0,10 % Zavarovanec 
 ZPB prispevek zavarovanca 0,14 % Zavarovanec 
 ZPB prispevek delodajalca 0,06 % Zavarovanec 
  
Osnova za obračun 
prispevka 

Zavarovalne osnove, po razvrstitvi v skladu z 209. členom ZPIZ-1. Najmanj v višini 
minimalne plače, lahko izberejo višjo osnovo od razvrstitve, vendar največ od bruto najvišje 
pokojninske osnove. 

  
Vstop v zavarovanje Z dnem vpisa v  predpisani register, če ni obvezno zavarovan na drugi podlagi ali na šolanju, 

in z dnem veljavnosti delovnega dovoljenja (pri zaposlitvi tujca). 
  

Možni delovni/zavarovalni čas: Od 01 do 40 ur na teden Tedenski delovni oz. 
zavarovalni čas 

Polni delovni/zavarovalni čas: 40 ur na teden 
  
Dokazila  Priglasitveni list 

Delovno dovoljenje za tujca 
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Zavarovalna podlaga 007 se uporablja od 1. 4. 1992 
  
Opis podlage Prostovoljna vključitev državljanov RS v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ob 

izpolnjevanju pogojev iz 34. člena ZPIZ-1 (14 kategorij). 
  
Vrsta zavarovanja PIZ 
  
Zakonska osnova 1. in 3. odst. 34. člena ZPIZ-1 
  
Zavezanec za vložitev 
prijave v zavarovanje 

Zavarovanec 

  
Plačevanje prispevkov Vrsta prispevka Stopnja Zavezanec 

 PIZ prispevek zavarovanca 15,5 % Zavarovanec 
 PIZ prispevek delodajalca 8,85 % Zavarovanec (RS za zavarovance iz 6. 

alineje 1. odst. 34. člena ZPIZ-1) 
  
Osnova za obračun 
prispevka 

Od zavarovalne osnove, ki si jo sam izbere, najmanj od zajamčene plače do bruto najnižje 
pokojninske osnove, ali polovice bruto najnižje pokojninske osnove, odvisno od kategorije 
prostovoljnega pokojninskega zavarovanja (ožji, širši obseg). 

  
Vstop v zavarovanje Z dnem prijave v zavarovanje. Pogoj je državljanstvo RS ter starost nad 15 let in 

izpolnjevanje posebnih pogojev za vsako kategorijo. Izjema so brezposelne osebe iz 7. 
alineje 1. odstavka 34. člena ZPIZ-1 – z dnem vpisa v evidenco brezposelnih oseb največ 
za 8 dni pred vložitvijo prijave. 

  
Možni delovni/zavarovalni čas: Od 01 do 40 ur na teden, odvisno od kategorije PZ Tedenski delovni oz. 

zavarovalni čas 
Polni delovni/zavarovalni čas: 40 ur na teden (od 1. 1. 2004) 

  
Dokazila za ZPIZ – Potrdilo delodajalca, da so v času delovnega razmerja na neplačanem dopustu 

– Potrdilo delodajalca, da so v času delovnega razmerja v suspenzu 
– Potrdilo, da so na dodiplomskem ali podiplomskem šolanju  
– Rojstni list za otroka, mlajšega od 7 let, oziroma potrdilo, da skrbijo za invalidno osebo 

ali odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje o pravici otroka do dodatka 
za pomoč in postrežbo 

– Potrdilo o katastrskem ali drugem dohodku ali odločba o odmeri davka od dobička iz 
kmetijske dejavnosti in zdravniško spričevalo medicine dela o zdravstveni zmožnosti za 
opravljanje kmetijske dejavnosti 

– Potrdilo o vpisu v katero od evidenc pri Zavodu za zaposlovanje 
– Potrdilo o bivanju v tujini kot zakonci ali zunajzakonski partnerji zavarovancev, poslanih 

na delo v tujino 
– Potrdilo varstvene delavnice o zaposlitvi invalida 
– Dokazilo o prenehanju obveznega zavarovanja in potrdilo o strokovnem izpopolnjevanju 

ali specializaciji 
– Pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom 
– Potrdilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje o zavarovanju v Sloveniji, če je 

bil v zadnjih 10 letih najmanj 5 let obvezno zavarovan 
– Potrdilo tujca, da ni obvezno zavarovan v tujini, če je tako določeno z mednarodnim 

sporazumom 
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Zavarovalna podlaga 008 se uporablja od 1. 10. 1971 
  
Opis podlage Osebe, zaposlene pri tujih in mednarodnih organizacijah in ustanovah, tujih konzularnih in 

diplomatskih predstavništvih s sedežem v RS, če ni z mednarodno pogodbo drugače 
določeno. 

  
Vrsta zavarovanja PIZ, ZZ, ZPB, ZSTV 
  
Zakonska osnova 4. odst. 13. člena in 1. alineja 14. člena ZPIZ-1 

3. tč. 15. člena ZZVZZ 
3. tč. 6. člena ZSDP 
14. člen ZZZPB 

  
Zavezanec za vložitev 
prijave v zavarovanje 

Zavarovanec, če tuji delodajalec ne izvaja obveznosti po predpisih v RS, 
delodajalec, če izvaja obveznosti po predpisih v RS. 

  
Plačevanje prispevkov Vrsta prispevka Stopnja Zavezanec 

 PIZ prispevek zavarovanca 15,5 % Zavarovanec 
 PIZ prispevek delodajalca 8,85 % Delodajalec ali zavarovanec 
 ZZ prispevek zavarovanca 6,36 % Zavarovanec 
 ZZ prispevek delodajalca 6,56 % Delodajalec ali zavarovanec 
 ZZ prisp. za poškodbo pri delu 0,53 % Delodajalec ali zavarovanec 
 ZSTV prispevek zavarovanca 0,10 % Zavarovanec 
 ZSTV prispevek delodajalca 0,10 % Delodajalec ali zavarovanec 
 ZPB prispevek zavarovanca 0,14 % Zavarovanec 
 ZPB prispevek delodajalca 0,06 % Delodajalec ali zavarovanec 
  
Osnova za obračun 
prispevka 

Bruto plača oz. bruto nadomestilo v skladu s predpisi v RS 

  
Vstop v zavarovanje Z dnem sklenitve delovnega razmerja in z dnem veljavnosti delovnega dovoljenja (pri 

zaposlitvI tujca) 
  

Možni delovni/zavarovalni čas: Od 01 do 40 ur na teden Tedenski delovni oz. 
zavarovalni čas 

Polni delovni/zavarovalni čas: 40 ur na teden 
  
Dokazila 1. Zavezanec za prijavo je zavarovanec: 

 – Pogodba o zaposlitvi (za ZZZS in za ZPIZ) 
 – Delovno dovoljenje za tujca (za ZZZS in za ZPIZ) 
2. Zavezanec za prijavo je delodajalec: 
 – Obrazec PD (za ZZZS) 
 – Delovno dovoljenje za tujca (za ZZZS in za ZPIZ) 
 – Pogodba o zaposlitvi (za ZPIZ) 
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Zavarovalna podlaga 011 se uporablja od 1. 10. 1971 
  
Opis podlage Brezposelne osebe – prejemniki denarne pomoči pri Zavodu RS za zaposlovanje 
  
Vrsta zavarovanja ZZ, ZSTV 
  
Zakonska osnova 9. tč. 15. člena ZZVZZ 

7. tč. 6. člena ZSDP 
  
Zavezanec za vložitev 
prijave v zavarovanje 

Zavod RS za zaposlovanje 

  
Plačevanje prispevkov Vrsta prispevka Stopnja Zavezanec 

 ZZ prispevek zavarovanca 6,36 % Zavarovanec 
 ZZ prispevek delodajalca 6,56 % Zavod RS za zaposlovanje 
 ZSTV prispevek zavarovanca 0,10 % Zavarovanec 
 ZSTV prispevek delodajalca 0,10 % Zavod RS za zaposlovanje 
  
Osnova za obračun 
prispevka 

Od denarne pomoči 

  
Vstop v zavarovanje Z dnem pridobitve pravice do denarne pomoči 
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Zavarovalna podlaga 012 se uporablja od 1. 10. 1971 
  
Opis podlage Prejemniki nadomestil med začasno zadržanostjo od dela ali starševskih nadomestil po 

prekinitvi delovnega razmerja. 
Prejemniki nadomestil med začasno zadržanostjo od dela so na tej podlagi zavarovani: 
–  največ 30 koledarskih dni po prenehanju delovnega razmerja – zaradi bolezni ali   
    poškodbe zunaj dela; 
–  dokler niso spet zmožni za delo – zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni; 
–  prejemniki starševskega nadomestila za čas starševskega dopusta. 
Prejemniki starševskega nadomestila so na tej podlagi zavarovani od prenehanja 
delovnega/zavarovalnega razmerja do izteka pravice do starševskega nadomestila. 

  
Vrsta zavarovanja PIZ, ZZ, ZPB, ZSTV 
  
Zakonska osnova 3. odst. 23. člena, 4. alineja 189. člena ZPIZ-1 

34. člen ZZVZZ 
1. odst. 39. člena ZSDP 
1. odst 42a. člena ZSDP 

  
Zavezanec za vložitev 
prijave v zavarovanje 

Območna enota oziroma izpostava ZZZS oz. Center za socialno delo  

  
Plačevanje prispevkov Vrsta prispevka Stopnja Zavezanec 

 PIZ prispevek zavarovanca 15,5 % Zavarovanec 
 PIZ prispevek delodajalca 8,85 % ZZZS oz. MDDSZ 
 ZZ prispevek zavarovanca 6,36 % Zavarovanec 
 ZZ prispevek delodajalca 6,56 % ZZZS oz. MDDSZ 
 ZSTV prispevek zavarovanca 0,10 % Zavarovanec 
 ZSTV prispevek delodajalca 0,10 % ZZZS oz. MDDSZ 
 ZPB prispevek zavarovanca 0,14 % Zavarovanec 
 ZPB prispevek delodajalca 0,06 % ZZZS oz. MDDSZ 
  

Osnova za obračun 
prispevka 

Bruto nadomestilo 

  

Vstop v zavarovanje Za starševsko nadomestilo z dnem pridobitve pravice do nadomestila po odločbi pristojnega 
organa, za nadomestilo za čas nezmožnosti za delo s prvim dnem po prenehanju delovnega 
razmerja. 

  

Možni delovni/zavarovalni čas: Od 01 do 40 ur na teden Tedenski delovni oz. 
zavarovalni čas 

Polni delovni/zavarovalni čas: Od 36 do 40 ur na teden 
  

Dokazila –  Dokazilo o odpovedi pogodbe o zaposlitvi (za ZPIZ)  
–  Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela ali odločba imenovanega zdravnika (za ZZZS  
    in ZPIZ) 
–  Odločba CSD o pravici do starševskega nadomestila (za ZPIZ) 
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Zavarovalna podlaga 013 se uporablja od 1. 1. 1987 
  
Opis podlage Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS pri osebah, ki samostojno opravljajo pridobitno ali 

gospodarsko dejavnost (samostojnih podjetnikih). 
  
Vrsta zavarovanja PIZ, ZZ, ZPB, ZSTV 
  
Zakonska osnova 1. odst. 13. člena ZPIZ-1 

1. tč. 15. člena ZZVZZ 
1. tč. 6. člena ZSDP 
14. člen ZZZPB 

  
Zavezanec za vložitev 
prijave v zavarovanje 

Delodajalec 

  
Plačevanje prispevkov Vrsta prispevka Stopnja Zavezanec 

 PIZ prispevek zavarovanca 15,5 % Zavarovanec 
 PIZ prispevek delodajalca 8,85 % Delodajalec 
 ZZ prispevek zavarovanca 6,36 % Zavarovanec 
 ZZ prispevek delodajalca 6,56 % Delodajalec 
 ZZ prisp. za poškodbo pri delu 0,53 % Delodajalec 
 ZSTV prispevek zavarovanca 0,10 % Zavarovanec 
 ZSTV prispevek delodajalca 0,10 % Delodajalec 
 ZPB prispevek zavarovanca 0,14 % Zavarovanec 
 ZPB prispevek delodajalca 0,06 % Delodajalec 
  
Osnova za obračun 
prispevka 

Bruto plača oz. bruto nadomestila plače, drugi prejemki iz delovnega razmerja in druge 
osnove, ki jih določa zakon. 

  
Vstop v zavarovanje Z dnem sklenitve delovnega razmerja in z dnem veljavnosti delovnega dovoljenja (pri 

zaposlitvi tujca) 
  

Možni delovni/zavarovalni čas: Od 01 do 40 ur na teden Tedenski delovni oz. 
zavarovalni čas 

Polni delovni/zavarovalni čas: Od 36 do 40 ur na teden 
  
Dokazila –  Obrazec PD (za ZZZS) 

–  Pogodba o zaposlitvi (za ZPIZ) 
–  Delovno dovoljenje za tujca (za ZZZS in za ZPIZ) 
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Zavarovalna podlaga 016 se uporablja od 1. 1. 1987 
  
Opis podlage Zaposleni pri fizičnih osebah – osebe, ki so v delovnem razmerju v RS pri fizičnih osebah, ki 

so državljani RS ali tujci s stalnim ali z začasnim prebivališčem v RS in uporabljajo 
dopolnilno delo drugih oseb (gospodinjske pomočnice/gospodinjski pomočniki, osebne 
tajnice/osebni tajniki ipd.). 

  
Vrsta zavarovanja PIZ, ZZ, ZPB, ZSTV 
  
Zakonska osnova 1. odst. 13. člena ZPIZ-1 

1. tč. 15. člena ZZVZZ 
1. tč. 6. člena ZSDP 
14. člen ZZZPB 

  
Zavezanec za vložitev 
prijave v zavarovanje 

Delodajalec 

  
Plačevanje prispevkov Vrsta prispevka Stopnja Zavezanec 

 PIZ prispevek zavarovanca 15,5 % Zavarovanec 
 PIZ prispevek delodajalca 8,85 % Delodajalec 
 ZZ prispevek zavarovanca 6,36 % Zavarovanec 
 ZZ prispevek delodajalca 6,56 % Delodajalec 
 ZZ prisp. za poškodbo pri delu 0,53 % Delodajalec 
 ZSTV prispevek zavarovanca 0,10 % Zavarovanec 
 ZSTV prispevek delodajalca 0,10 % Delodajalec 
 ZPB prispevek zavarovanca 0,14 % Zavarovanec 
 ZPB prispevek delodajalca 0,06 % Delodajalec 
  
Osnova za obračun 
prispevka 

Bruto plača, bruto nadomestila plače, drugi prejemki iz delovnega razmerja in druge z 
zakonom določene osnove 

  
Vstop v zavarovanje Z dnem sklenitve delovnega razmerja in z dnem veljavnosti delovnega dovoljenja (pri 

zaposlitvi tujca) 
  

Možni delovni/zavarovalni čas: Od 01 do 40 ur na teden Tedenski delovni oz. 
zavarovalni čas 

Polni delovni/zavarovalni čas: Od 36 do 40 ur na teden 
  
Dokazila –  Obrazec PD (za ZZZS) 

–  Pogodba o zaposlitvi (za ZPIZ) 
–  Delovno dovoljenje za tujca (za ZZZS in za ZPIZ) 
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Zavarovalna podlaga 019 se uporablja od 1. 1. 1987 
  
Opis podlage Osebe, ki na območju RS samostojno opravljajo poklicno dejavnost (odvetniki, zdravstveni 

delavci, ustvarjalci na področju kulture, samostojni raziskovalci, duhovniki, rejnice ipd.). 
  
Vrsta zavarovanja PIZ, ZZ, ZPB, ZSTV 
  
Zakonska osnova 2., 3., 4., 5. alineja 1. odst. 15. člena ZPIZ-1 

5. tč. 15. člena ZZVZZ 
4. tč. 6. člena ZSDP 
15. člen ZZZPB 

  
Zavezanec za vložitev 
prijave v zavarovanje 

Zavarovanec 

  

Plačevanje prispevkov Vrsta prispevka Stopnja Zavezanec 

 PIZ prispevek zavarovanca 15,5 % Zavarovanec 
 PIZ prispevek delodajalca 8,85 % Zavarovanec 
 ZZ prispevek zavarovanca 6,36 % Zavarovanec 
 ZZ prispevek delodajalca 6,56 % Zavarovanec 
 ZZ prisp. za poškodbo pri delu 0,53 % Zavarovanec 
 ZSTV prispevek zavarovanca 0,10 % Zavarovanec 
 ZSTV prispevek delodajalca 0,10 % Zavarovanec 
 ZPB prispevek zavarovanca 0,14 % Zavarovanec 
 ZPB prispevek delodajalca 0,06 % Zavarovanec 
  
Osnova za obračun 
prispevka 

Od zavarovalne osnove, razvrstitev v skladu z 209. členom ZPIZ-1. Najmanj v višini 
minimalne plače, lahko izberejo višjo osnovo od razvrstitve, vendar največ od bruto najvišje 
pokojninske osnove. 

  
Vstop v zavarovanje Z dnem vpisa v predpisan register in z dnem veljavnosti osebnega delovnega dovoljenja (pri 

samozaposlitvi tujca) 
  

Možni delovni/zavarovalni čas: Od 01 do 40 ur na teden (samo v kombinaciji z 
delovnim razmerjem in če področni zakon to 
dovoljuje) 

Tedenski delovni oz. 
zavarovalni čas 

Polni delovni/zavarovalni čas: 40 ur na teden 

 Duhovniki in rejnice imajo le polni delovni čas.  
  
Dokazila za ZZZS in za 
ZPIZ 

–  Dokazilo o vpisu v ustrezen register, če je tak register predpisan 
–  Delovno dovoljenje za tujca 
–  Obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti 
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Zavarovalna podlaga 020 se uporablja od 1. 1. 1996 
  

Opis podlage Osebe, zaposlene pri tujih in mednarodnih organizacijah, ustanovah in tujih diplomatskih 
predstavništvih s sedežem v RS, če ni z mednarodno pogodbo drugače določeno. 

  
Vrsta zavarovanja ZZ 
  
Zakonska osnova 3. tč. 15. člena ZZVZZ 
  
Zavezanec za vložitev 
prijave v zavarovanje 

Delodajalec ali zavarovanec sam 

  
Plačevanje prispevkov Vrsta prispevka Stopnja Zavezanec 

 ZZ prispevek zavarovanca 6,36 % Zavarovanec 
 ZZ prispevek delodajalca 6,56 % Delodajalec 
 ZZ prisp. za poškodbo pri delu 0,53 % Delodajalec 
  
Osnova za obračun 
prispevka 

Bruto plača in nadomestilo plače 

  
Vstop v zavarovanje Z dnem sklenitve delovnega razmerja in z dnem veljavnosti delovnega dovoljenja (pri 

zaposlitvi tujca) 
  

Možni delovni/zavarovalni čas: Od 01 do 40 ur na teden Tedenski delovni oz. 
zavarovalni čas 

Polni delovni/zavarovalni čas: Od 36 do 40 ur na teden 
  
Dokazilo za ZZZS 1. Če je zavezanec za prijavo zavarovanec: 

 – Pogodba o zaposlitvi 
 – Dokazilo, da je oseba PIZ pri tujem nosilcu zavarovanja 
 – Dokazilo, da se v državi zaposlitve ne more vključiti v ZZ 
 – Delovno dovoljenje 
2. Če je zavezanec za prijavo delodajalec: 
 – Obrazec PD 
 – Delovno dovoljenje za tujca  
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Zavarovalna podlaga 021 se uporablja od 1. 1. 2004 
  

Opis podlage Osebe s stalnim prebivališčem v RS, zaposlene pri tujem delodajalcu, ki niso zavarovane pri 
tujem nosilcu zavarovanja. 

  
Vrsta zavarovanja ZZ 
  
Zakonska osnova 4. tč. 15. člena ZZVZZ 
  
Zavezanec za vložitev 
prijave v zavarovanje 

Zavarovanec 

  
Plačevanje prispevkov Vrsta prispevka Stopnja Zavezanec 

 ZZ prispevek zavarovanca 6,36 % Zavarovanec 

 ZZ prispevek delodajalca 6,56 % Delodajalec 

  
Osnova za obračun 
prispevka 

Najnižja osnova je minimalna plača v RS. 

  
Vstop v zavarovanje Z dnem sklenitve delovnega razmerja 
  

Možni delovni/zavarovalni čas: Od 01 do 40 ur na teden Tedenski delovni oz. 
zavarovalni čas 

Polni delovni/zavarovalni čas: Od 36 do 40 ur na teden 
  
Dokazilo za ZZZS – Pogodba o zaposlitvi 

– Dokazilo, da je oseba PIZ pri tujem nosilcu zavarovanja 
– Dokazilo, da se v državi zaposlitve ne more vključiti v ZZ 
– Za države, s katerimi ni sklenjen sporazum: Izjava stranke o zavarovanju, če to ni 

razvidno iz pogodbe o zaposlitvi 
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Zavarovalna podlaga 027 se uporablja od 1. 7. 1983 
  

Opis podlage Vrhunski športniki in vrhunski šahisti – člani telesnokulturnih organizacij v RS, ki niso 
zavarovani iz drugega naslova. 

  
Vrsta zavarovanja PIZ, ZZ, ZPB 
  
Zakonska osnova 21. člen ZPIZ-1 

8. tč. 15. člena ZZVZZ 
  
Zavezanec za vložitev 
prijave v zavarovanje 

Zavarovanec 

  
Plačevanje prispevkov Vrsta prispevka Stopnja Zavezanec 

 PIZ prispevek zavarovanca 15,5 % Zavarovanec 
 PIZ prispevek delodajalca 8,85 % Zavarovanec 
 ZZ prispevek zavarovanca 6,36 % Zavarovanec 
 ZZ prispevek delodajalca 6,56 % Zavarovanec 
 ZZ prisp. za poškodbo pri delu 0,53 % Zavarovanec 
 ZPB prispevek zavarovanca 0,14 % Zavarovanec 
 ZPB prispevek delodajalca 0,06 % Zavarovanec  
  
Osnova za obračun 
prispevka 

Zavarovalna osnova po 210. členu ZPIZ-1 najmanj v višini bruto minimalne plače. 

  
Vstop v zavarovanje Z dnem pridobitve statusa vrhunskega športnika oz. vrhunskega šahista in z dnem 

veljavnosti osebnega delovnega dovoljenja (pri zaposlitvi tujca) 
  

Možni delovni/zavarovalni čas: 40 ur na teden Tedenski delovni oz. 
zavarovalni čas 

Polni delovni/zavarovalni čas: 40 ur na teden (od 1. 1. 2004) 
  
Dokazilo za ZZZS in 
ZPIZ 

Potrdilo o statusu vrhunskega športnika ali šahista 
Osebno delovno dovoljenje 
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Zavarovalna podlaga 028 se uporablja od 1. 1. 1987 
  

Opis podlage Brezposelne osebe - prejemniki denarnega nadomestila pri Zavodu RS za zaposlovanje. 
  
Vrsta zavarovanja PIZ, ZZ, ZSTV, ZPB 
  
Zakonska osnova 22. člen ZPIZ-1 

9. tč. 15. člena ZZVZZ 
7. tč. 6. člena ZSDP 
21. člen ZZZPB 

  
Zavezanec za vložitev 
prijave v zavarovanje 

Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) 

  
Plačevanje prispevkov Vrsta prispevka Stopnja Zavezanec 

 PIZ prispevek zavarovanca 15,5 % Zavarovanec 
 PIZ prispevek delodajalca 8,85 % ZRSZ 
 ZZ prispevek zavarovanca 6,36 % Zavarovanec 
 ZZ prispevek delodajalca 6,56 % ZRSZ 
 ZSTV prispevek zavarovanca 0,10 % Zavarovanec 
 ZSTV prispevek delodajalca 0,10 % ZRSZ 
 ZPB prispevek zavarovanca 0,14 % Zavarovanec 
 ZPB prispevek delodajalca 0,06 % ZRSZ 
  
Osnova za obračun 
prispevka 

Denarno nadomestilo, ki ga prejema zavarovanec. 

  
Vstop v zavarovanje Z dnem pridobitve pravice do nadomestila za primer brezposelnosti 
  

Možni delovni/zavarovalni čas: 20 do 40 ur (možno je priznanje polovičnega 
nadomestila, če je brezposelni delal le krajši delovni čas) 

Tedenski delovni oz. 
zavarovalni čas 

Polni delovni/zavarovalni čas: 40 ur na teden 
  
Dokazila za ZPIZ Odločba o pravici do nadomestila za primer brezposelnosti  
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Zavarovalna podlaga 029 se uporablja od 1. 1. 1987 
  

Opis podlage Osebe, ki so v delovnem razmerju na območju RS pri osebah, ki opravljajo poklicno 
dejavnost kot edini in glavni poklic (administratorka pri odvetniku, asistentka pri zdrav. 
delavcu ipd.). 

  
Vrsta zavarovanja PIZ, ZZ, ZPB, ZSTV 
  
Zakonska osnova 1. odst. 13. člena ZPIZ-1 

1. tč. 15. člena ZZVZZ 
1. tč. 6. člena ZSDP 
14. člen ZZZPB 

  
Zavezanec za vložitev 
prijave v zavarovanje 

Delodajalec 

  
Plačevanje prispevkov Vrsta prispevka Stopnja Zavezanec 

 PIZ prispevek zavarovanca 15,5 % Zavarovanec 
 PIZ prispevek delodajalca 8,85 % Delodajalec 
 ZZ prispevek zavarovanca 6,36 % Zavarovanec 
 ZZ prispevek delodajalca 6,56 % Delodajalec 
 ZZ prisp. za poškodbo pri delu 0,53 % Delodajalec 
 ZSTV prispevek zavarovanca 0,10 % Zavarovanec 
 ZSTV prispevek delodajalca 0,10 % Delodajalec 
 ZPB prispevek zavarovanca 0,14 % Zavarovanec 
 ZPB prispevek delodajalca 0,06 % Delodajalec 
  
Osnova za obračun 
prispevka 

Bruto plača oz. bruto nadomestila, drugi prejemki in z zakonom določene osnove 

  
Vstop v zavarovanje Z dnem, ko oseba sklene delovno razmerje in z dnem veljavnosti delovnega dovoljenja (pri 

zaposlitvi tujca) 
  

Možni delovni/zavarovalni čas: Od 01 do 40 ur na teden Tedenski delovni oz. 
zavarovalni čas 

Polni delovni/zavarovalni čas: 40 ur na teden 
  
Dokazila –  Obrazec PD (za ZZZS) 

–  Pogodba o zaposlitvi (za ZPIZ) 
–  Delovno dovoljenje za tujca (za ZZZS in za ZPIZ) 
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Zavarovalna podlaga 031 se uporablja od 1. 1. 1987 
  

Opis podlage Uživalci nadomestil iz invalidskega zavarovanja zunaj delovnega razmerja: 
–  za čas čakanja na drugo ustrezno delo oz. razporeditev; 
–  za čas čakanja na poklicno rehabilitacijo. 

  
Vrsta zavarovanja ZZ 
  
Zakonska osnova 61. člen ZPIZ-1 

12. tč. 9. člena Pravil OZZ 
  
Zavezanec za vložitev 
prijave v zavarovanje 

ZPIZ 

  
Plačevanje prispevkov Vrsta prispevka Stopnja Zavezanec 

 ZZ prispevek zavarovanca 5,96 % ZPIZ 

  
Osnova za obračun 
prispevka 

Znesek nadomestila 

  
Vstop v zavarovanje Z dnem priznanja pravice do nadomestila 
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Zavarovalna podlaga 034 se uporablja od 1. 1. 1987 
  
Opis podlage Udeleženci javnih del 
  
Vrsta zavarovanja PIZ, ZZ, ZPB, ZSTV 
  
Zakonska osnova 13. člen, 1. alineja 14. člena ZPIZ-1 

1. tč. 15. člena ZZVZZ 
1. tč. 6. člena ZSDP 
14. člen ZZZPB 

  
Zavezanec za vložitev 
prijave v zavarovanje 

Delodajalec 

  
Plačevanje prispevkov Vrsta prispevka Stopnja Zavezanec 

 PIZ prispevek zavarovanca 15,5 % Zavarovanec 
 PIZ prispevek delodajalca 8,85 % Delodajalec 
 ZZ prispevek zavarovanca 6,36 % Zavarovanec 
 ZZ prispevek delodajalca 6,56 % Delodajalec 
 ZZ prisp. za poškodbo pri delu 0,53 % Delodajalec 
 ZSTV prispevek zavarovanca 0,10 % Zavarovanec 
 ZSTV prispevek delodajalca 0,10 % Delodajalec 
 ZPB prispevek zavarovanca 0,14 % Zavarovanec 
 ZPB prispevek delodajalca 0,06 % Delodajalec 
  
Osnova za obračun 
prispevka 

Bruto plača in nadomestila plače, najmanj od  tri četrtine minimalne plače 

  
Vstop v zavarovanje Z dnem sklenitve pogodbe o zaposlitvi (določen čas) 
  

Možni delovni/zavarovalni čas: 1 do 30 ali 40 ur na teden Tedenski delovni oz. 
zavarovalni čas 

Polni delovni/zavarovalni čas: 40 ur na teden 
  
Dokazila  – Pogodba o vključitvi v javna dela, sklenjena med brezposelno osebo, izvajalcem javnih 

del in ZRSZ (za ZZZS  in ZPIZ) 
– Posebna pogodba zaposlitvi (za ZPIZ) 
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Zavarovalna podlaga 036 se uporablja od 1. 1. 1991 
  

Opis podlage Osebe, ki delajo nad polnim delovnim časom pri drugem delodajalcu v skladu s 47. členom 
ZDR-90 oziroma 146. členom ZDR (dopolnilno delo). 

  
Vrsta zavarovanja PIZ, ZZ, ZPB, ZSTV 
  
Zakonska osnova 44. člen ZPIZ-1 

1. točka 15. člena ZZVZZ 
1. tč. 6. člena ZSDP 
14. člen ZZZPB 

  
Zavezanec za vložitev 
prijave v zavarovanje 

Delodajalec 

  
Plačevanje prispevkov Vrsta prispevka Stopnja Zavezanec 

 PIZ prispevek zavarovanca 15,5 % Zavarovanec 
 PIZ prispevek delodajalca 8,85 % Delodajalec 
 ZZ prispevek zavarovanca 6,36 % Zavarovanec 
 ZZ prispevek delodajalca 6,56 % Delodajalec 
 ZZ prisp. za poškodbo pri delu 0,53 % Delodajalec 
 ZSTV prispevek zavarovanca 0,10 % Zavarovanec 
 ZSTV prispevek delodajalca 0,10 % Delodajalec 
 ZPB prispevek zavarovanca 0,14 % Zavarovanec 
 ZPB prispevek delodajalca 0,06 % Delodajalec 
  
Osnova za obračun 
prispevka 

Bruto plača pri drugem delodajalcu 

  
Vstop v zavarovanje S sklenitvijo delovnega razmerja oz. pogodbe o zaposlitvi pri drugem delodajalcu in soglasju 

delodajalca, pri katerem je zaposlen s polnim delovnim časom.  
  

Možni delovni/zavarovalni čas: Od 01 do 14 ur na teden, če je začetek pred 1. 1. 
2003 oz. od 01 do 08 ur na teden, če je začetek 
dopolnilnega dela po 1. 1. 2003 

Tedenski delovni oz. 
zavarovalni čas 

Polni delovni/zavarovalni čas: Od 36 do 40 ur na teden (za vse ostale zaposlene 
pri tem drugem delodajalcu) 

  
Dokazila za ZPIZ –  Soglasje delodajalca, pri katerem je zaposlen s polnim delovnim časom 

–  Potrdilo Zavoda za zaposlovanje v primeru opravljanja deficitarnih poklicev (če ni  
     dejavnost vzgoja in izobraževanje) 
–  Pogodba o zaposlitvi pri drugem delodajalcu za dopolnilno delo 
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Zavarovalna podlaga 040 se uporablja od 1. 1. 1991 
  
Opis podlage Družbeniki zasebnih družb in zavodov v RS, ki so poslovodne osebe. 
  
Vrsta zavarovanja PIZ, ZZ, ZPB, ZSTV 
  
Zakonska osnova 2. odst. 15. člena ZPIZ-1 

6. tč. 15. člena ZZVZZ 
5. tč. 6. člena ZSDP 
15. člen ZZZPB 

  
Zavezanec za vložitev 
prijave v zavarovanje 

Zavarovanec 

  
Plačevanje prispevkov Vrsta prispevka Stopnja Zavezanec 

 PIZ prispevek zavarovanca 15,5 % Zavarovanec 
 PIZ prispevek delodajalca 8,85 % Zavarovanec 
 ZZ prispevek zavarovanca 6,36 % Zavarovanec 
 ZZ prispevek delodajalca 6,56 % Zavarovanec 
 ZZ prisp. za poškodbo pri delu 0,53 % Zavarovanec 
 ZSTV prispevek zavarovanca 0,10 % Zavarovanec 
 ZSTV prispevek delodajalca 0,10 % Zavarovanec 
 ZPB prispevek zavarovanca 0,14 % Zavarovanec 
 ZPB prispevek delodajalca 0,06 % Zavarovanec 
  
Osnova za obračun 
prispevka 

Od zavarovalne osnove, razvrščanje v skladu z 209. členom ZPIZ-1. Od 1. 1. 2002 najmanj 
bruto najnižja pokojninska osnova po 4. odstavku 208. člena ZPIZ-1. 

  
Vstop v zavarovanje Z dnem vpisa družbenika v register kot poslovodne osebe, zaključek z dnem izbrisa iz 

registra (3. alineja 33. člena ZPIZ-1), če ni obvezno zavarovan na drugi podlagi. 
  

Možni delovni/zavarovalni čas: 40 ur na teden Tedenski delovni oz. 
zavarovalni čas 

Polni delovni/zavarovalni čas: 40 ur na teden 
  
Dokazila za ZZZS in 
ZPIZ 

–  Izpis iz sodnega registra 
–  Obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti 
–  Delovno dovoljenje za tujca 
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Zavarovalna podlaga 042 se uporablja od 1. 1. 1996 
  
Opis podlage Osebe s stalnim prebivališčem v RS, zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega 

zavarovanja, ki med bivanjem v RS ne morejo uporabljati pravic iz tega naslova. 
  
Vrsta zavarovanja ZZ 
  
Zakonska osnova 12. tč. 15. člena ZZVZZ 
  
Zavezanec za vložitev 
prijave v zavarovanje 

Zavarovanec 

  
Plačevanje prispevkov Vrsta prispevka Stopnja Zavezanec 

 ZZ prispevek  Pavšalni znesek, določen s 
sklepom skupščine ZZZS 

Zavarovanec 

  
Vstop v zavarovanje Z dnem, ko se vrnejo v RS, če tega dokazila ni, z dnem prijave pri ZZZS oz. največ za osem 

dni nazaj. 
  
Dokazilo za ZZZS Potrdilo o zdravstvenem zavarovanju pri tujem nosilcu zavarovanja  

 
 
 

Zavarovalna podlaga 043 se uporablja od 1. 1. 1996 
  
Opis podlage Tujci, ki se izobražujejo ali izpopolnjujejo v RS in niso zavarovani iz drugega naslova. 
  
Vrsta zavarovanja ZZ 
  
Zakonska osnova 14. tč. 15. člena ZZVZZ 
  
Zavezanec za vložitev 
prijave v zavarovanje 

Zavarovanec 

  
Plačevanje prispevkov Vrsta prispevka Stopnja Zavezanec 

 ZZ prispevek pavšalni znesek, določen s 
sklepom skupščine ZZZS 

Zavarovanec 

 Zavezanec za plačilo je lahko tudi tuja pravna oseba s sedežem v RS ali državni organ. 

Vstop v zavarovanje Z začetkom študijskega leta oz. izpopolnjevanja 
  
Dokazilo za ZZZS –  Osebni dokument 

–  Potrdilo o vpisu ali dokazilo o izpopolnjevanju 
–  Izjava o plačilu prispevkov, če ne bo sam zavezanec za plačilo 
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Zavarovalna podlaga 044 se uporablja od 1. 1. 1996 
  
Opis podlage Osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki prejemajo nadomestilo po Zakonu o družbenem 

varstvu duševno in telesno prizadetih odraslih oseb, če niso zavarovane iz drugega naslova. 
  
Vrsta zavarovanja ZZ 
  
Zakonska osnova 16. tč. 15. člena ZZVZZ 
  
Zavezanec za vložitev 
prijave v zavarovanje 

Center za socialno delo 

  
Plačevanje prispevkov Vrsta prispevka Stopnja Zavezanec 

 ZZ prispevek zavarovanca 5,96 % RS 
  
Osnova za obračun 
prispevka 

Od izplačanih prejemkov (razen dodatka za tujo pomoč in postrežbo) 

  
Vstop v zavarovanje Z dnem pridobitve pravice do denarnega nadomestila 

 
 
 

Zavarovalna podlaga 045 se uporablja od 1. 1. 1996 
  
Opis podlage Osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki po predpisih o socialnem varstvu prejemajo stalno 

denarno socialno pomoč. 
  
Vrsta zavarovanja ZZ 
  
Zakonska osnova 17. tč. 15. člena ZZVZZ 
  
Zavezanec za vložitev 
prijave v zavarovanje 

Center za socialno delo 

  
Plačevanje prispevkov Vrsta prispevka Stopnja Zavezanec 

 ZZ prispevek  pavšalni znesek, določen s 
sklepom skupščine RS 

RS 

  

Vstop v zavarovanje Z dnem pridobitve trajne denarne pomoči 
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Zavarovalna podlaga 046 se uporablja od 1. 1. 1996 
  
Opis podlage Osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki so uživalci priznavalnin po predpisih o varstvu 

udeležencev vojn. 
  
Vrsta zavarovanja ZZ 
  
Zakonska osnova 18. tč. 15. člena ZZVZZ 
  
Zavezanec za vložitev 
prijave v zavarovanje 

RS – upravna enota 

  
Plačevanje prispevkov Vrsta prispevka Stopnja Zavezanec 
 ZZ prispevek Pavšalni znesek, določen s 

sklepom skupščine RS 
RS 

  
Vstop v zavarovanje Z dnem pridobitve priznavalnine 

 
 
 

Zavarovalna podlaga 047 se uporablja od 12. 1. 2004 
  
Opis podlage Vojaki naborniki na prostovoljnem služenju vojaškega roka  
  
Vrsta zavarovanja PIZ, ZZ 
  
Zakonska osnova 24.a člen ZPIZ-1 

Zakon o vojaški dolžnosti (Uradni list RS, št. 108/02) 
  
Zavezanec za vložitev 
prijave v zavarovanje 

RS – Ministrstvo za obrambo 

  
Plačevanje prispevkov Vrsta prispevka Stopnja Zavezanec 
 PIZ prispevek zavarovanca 15,5 % Ministrstvo za obrambo 
 PIZ prispevek delodajalca 8,85 % Ministrstvo za obrambo 
 ZZ prispevek zavarovanca 5,96 % Ministrstvo za obrambo 
 ZZ prispevek delodajalca 0,18 % Ministrstvo za obrambo 
  
Osnova za obračun 
prispevka 

Minimalna plača (bruto znesek) 

  
Vstop v zavarovanje Z dnem začetka prostovoljnega služenja vojaškega roka po pogodbi med Ministrstvom za 

obrambo in vojakom prostovoljcem. Zavarovanje traja do dneva, ki je določen v pogodbi, oz. 
do dneva, s katerim je po odločbi Ministrstva za obrambo ugotovljena prekinitev služenja 
vojaškega roka. 

  
Možni delovni/zavarovalni čas: 40 ur na teden Tedenski delovni oz. 

zavarovalni čas Polni delovni/zavarovalni čas: 40 ur na teden 
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Zavarovalna podlaga 048 se uporablja od 1. 1. 1996 
  
Opis podlage Osebe z drugimi prihodki in s stalnim prebivališčem v RS, ki niso zavarovane iz drugega 

naslova. 
  
Vrsta zavarovanja ZZ 
  
Zakonska osnova 20. tč. 15. člena ZZVZZ 
  
Zavezanec za vložitev 
prijave v zavarovanje 

Zavarovanec 

  
Plačevanje prispevkov Vrsta prispevka Stopnja Zavezanec 
 ZZ prispevek zavarovanca 5,96 % Zavarovanec 
  
Osnova za obračun 
prispevka 

Od bruto osnove za PIZ, če so pokojninsko in invalidsko zavarovani, sicer od bruto 
zajamčene plače 

  
Vstop v zavarovanje Z dnem zglasitve pri prijavno-odjavni službi ZZZS (za največ 8 dni za nazaj) 
  
Dokazilo za ZZZS Pisna izjava zavarovanca o dohodkih  

 
 
 

Zavarovalna podlaga 049 se uporablja od 1. 9. 1997 

  
Opis podlage Vajenci – učenci v učnem razmerju po Zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju. 
  
Vrsta zavarovanja PIZ 
  
Zakonska osnova 20. čl. ZPIZ-1 
  
Zavezanec za vložitev 
prijave v zavarovanje 

Delodajalec, pri katerem je vajenec v učnem razmerju. 

  
Plačevanje prispevkov Vrsta prispevka Stopnja Zavezanec 
 PIZ prispevek zavarovanca 15,5 % RS 
 PIZ prispevek delodajalca v 1. letu: 8,85 % 

v 2. in 3. letu: 4,425 % 
  4,425 %  

RS 
RS  
Delodajalec 

  
Osnova za obračun 
prispevka 

Bruto mesečna nagrada vajenca (ne sme biti nižja od polovičnega zneska minimalne plače) 

  
Vstop v zavarovanje Z začetkom izobraževanja na podlagi sklenjene učne pogodbe od dopolnjenega 15. leta 

starosti 
  

Možni delovni/zavarovalni čas: Od 18 do 20 ur na teden Tedenski delovni oz. 
zavarovalni čas Polni delovni/zavarovalni čas: Od 36 do 40 ur na teden 
  
Dokazila za ZPIZ Učna pogodba o poklicnem izobraževanju 
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Zavarovalna podlaga 050 se uporablja od 1. 1. 1996 

  

Opis podlage Osebe, zavarovane za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. 
  
Vrsta zavarovanja ZZ 
  
Zakonska osnova 17., 18. člen ZZVZZ 

26., 27. in 28. člen ZPIZ 
  
Zavezanec za vložitev 
prijave v zavarovanje 

Pravne ali fizične osebe – delodajalci, zavarovanci, organizatorji določenih aktivnosti, 
študentski servisi itd. 
Prijave na obrazcu M1-2/B vlagajo zavezanci samo za zdravstveno zavarovanje; prijava v 
PIZ se ne vlaga – le plačilo prispevka. 

  
Plačevanje prispevkov Vrsta prispevka Stopnja Zavezanec 

 Različno po ZPIZ-1 in ZZVZZ: pravne in fizične osebe, ki so izplačevalci prejemkov, 
organizatorji del in akcij, zavarovanci (dopolnilna dejavnost) 

  
Osnova za obračun 
prispevka 

Pavšalni prispevek, določen s sklepom ZZZS in sklepom skupščine ZPIZ ali % od  
izplačanega prejemka, določenega s sklepom skupščine ZPIZ 

  
Vstop v zavarovanje Z dnem začetka opravljanja dela, aktivnosti, prakse, postranske dejavnosti 
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Zavarovalna podlaga 051 se uporablja od 1. 4. 1992 

  
Opis podlage Kmetje (nosilci kmečkega gospodarstva), ki v RS opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini in 

glavni poklic in so zavarovani pokojninsko, invalidsko in zdravstveno ter za starševsko 
varstvo (če ob vstopu v zavarovanje na zavarovanega člana dosegajo najmanj tolikšen KD 
ali drug dohodek kmečkega gospodarstva, ki ustreza znesku minimalne plače ter imajo 
zdravstveno sposobnost za opravljanje kmetijske dejavnosti). 

  
Vrsta zavarovanja PIZ, ZZ, ZSTV 
  
Zakonska osnova 16. čl. ZPIZ-1 

7. tč. 15. čl. ZZVZZ 
6. odst. 6. čl. ZSDP 

  
Zavezanec za vložitev 
prijave v zavarovanje 

Zavarovanec 

  
Plačevanje prispevkov Vrsta prispevka Stopnja Zavezanec 

 PIZ prispevek zavarovanca 15,5 % Zavarovanec 
 PIZ prispevek delodajalca 8,85 % RS 
 ZZ prispevek zavarovanca 6,36 (5,21 % + 1,15 %)  Zavarovanec 
 ZZ prisp. za poškodbo pri delu 

delodajalca 
0,53 %  Zavarovanec 

 ZSTV prispevek zavarovanca 0,10 % Zavarovanec 
 ZSTV prispevek delodajalca 0,10 % Zavarovanec 
  
Osnova za obračun 
prispevka 

Zavarovalna osnova, razvrščanje v skladu z 209. členom ZPIZ-1 (najnižja osnova - 
minimalna plača) 

  
Vstop v zavarovanje Z dnem začetka opravljanja kmetijske dejavnosti kot edinega ali glavnega poklica in ob 

izpolnjevanju pogojev iz Odredbe določenega cenzusa 
  

Možni delovni/zavarovalni čas: Od 01 do 40 ur na teden Tedenski delovni oz. 
zavarovalni čas 

Polni delovni/zavarovalni čas: 40 ur na teden 
  
Dokazila za ZZZS in 
ZPIZ 

– Potrdilo o KD ali drugem dohodku iz opravljanja kmetijske dejavnosti, ki ustreza znesku 
minimalne plače 

– Potrdilo službe medicine dela o zdravstveni sposobnosti, za opravljanje kmetijske 
dejavnosti 
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Zavarovalna podlaga 052 se uporablja od 1. 4. 1992 

  
Opis podlage Člani kmečkega gospodarstva, ki v RS opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini in glavni 

poklic in so zavarovani pokojninsko, invalidsko in zdravstveno ter za starševsko varstvo (če 
ob vstopu v zavarovanje na zavarovanega člana dosegajo najmanj tolikšen KD ali drug 
dohodek kmečkega gospodarstva, ki ustreza znesku minimalne plače ter imajo zdravstveno 
sposobnost za opravljanje kmetijske dejavnosti). 

  
Vrsta zavarovanja PIZ, ZZ, ZSTV 
  
Zakonska osnova 16. čl. ZPIZ-1 

7. tč. 15. čl. ZZVZZ 
6. odst. 6. čl. ZSDP 

  
Zavezanec za vložitev 
prijave v zavarovanje 

Nosilec kmetijske dejavnosti 

  
Plačevanje prispevkov Vrsta prispevka Stopnja Zavezanec 

 PIZ prispevek zavarovanca 15,5 % Zavarovanec 
 PIZ prispevek delodajalca 8,85 % RS 
 ZZ prispevek zavarovanca 6,36 (5,21 % + 1,15 %)  Zavarovanec 
 ZZ prisp. za poškodbo pri delu 

delodajalca 
0,53 %  Zavarovanec 

 ZSTV prispevek zavarovanca 0,10 % Zavarovanec 
 ZSTV prispevek delodajalca 0,10 % Zavarovanec 
  
Osnova za obračun 
prispevka 

Zavarovalna osnova, razvrščanje v skladu z 209. členom ZPIZ-1 (najnižja osnova - 
minimalna plača) 

  
Vstop v zavarovanje Z dnem začetka opravljanja kmetijske dejavnosti kot edinega ali glavnega poklica in ob 

izpolnjevanju  z Odredbo določenega cenzusa 
  

Možni delovni/zavarovalni čas: Od 01 do 40 ur na teden Tedenski delovni oz. 
zavarovalni čas 

Polni delovni/zavarovalni čas: 40 ur na teden 
  
Dokazila za ZZZS in 
ZPIZ 

– Potrdilo o KD ali drugem dohodku iz opravljanja kmetijske dejavnosti, ki ustreza znesku 
minimalne plače 

– Potrdilo službe medicine dela o zdravstveni sposobnosti za opravljanje kmetijske 
dejavnosti 
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Zavarovalna podlaga 053 se uporablja od 1. 4. 1992 

  
Opis podlage Kmetje (nosilci kmečkega gospodarstva), ki v RS opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini ali 

glavni poklic in so samo zdravstveno zavarovani. Cenzus za vstop v obvezno zavarovanje je 
določen v ZZVZZ. 

  
Vrsta zavarovanja ZZ 
  
Zakonska osnova 7. tč. 15. člena ZZVZZ 
  
Zavezanec za vložitev 
prijave v zavarovanje 

Zavarovanec 

  
Plačevanje prispevkov Vrsta prispevka Stopnja Zavezanec 

 ZZ prispevek zavarovanca 18,78 %    Zavarovanec 
  
Osnova za obračun 
prispevka 

KD ali drugi dohodek   

  
Vstop v zavarovanje Z dnem začetka opravljanja kmetijske dejavnosti 
  
Dokazilo za ZZZS Potrdilo o KD 

 
 
 

Zavarovalna podlaga 054 se uporablja od 1. 4. 1992 

  
Opis podlage Člani kmečkega gospodarstva, ki v RS opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni 

poklic in so samo zdravstveno zavarovani. 
  
Vrsta zavarovanja ZZ 
  
Zakonska osnova 7. tč. 15. člena ZZVZZ 
  
Zavezanec za vložitev 
prijave v zavarovanje 

Nosilec kmetijske dejavnosti 

  
Plačevanje prispevkov Vrsta prispevka Stopnja Zavezanec 

 ZZ prispevek zavarovanca 18,78 %    Zavarovanec 
  
Osnova za obračun 
prispevka 

KD ali drugi dohodek   

  
Vstop v zavarovanje Z dnem začetka opravljanja kmetijske dejavnosti 
  
Dokazilo za ZZZS Potrdilo o KD 
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Zavarovalna podlaga 059 se uporablja od 1. 1. 1996 

  
Opis podlage Prejemnik tuje pokojnine - zakonodaja EU, meddržavna pogodba 
  
Vrsta zavarovanja ZZ 
  
Zakonska osnova Zakonodaja EU, meddržavna pogodba 
  
Zavezanec za vložitev 
prijave v zavarovanje 

Tuji nosilec zavarovanja 

  
   Plačevanje 
prispevkov 

Vrsta prispevka Stopnja Zavezanec 

 ZZ prispevek Pavšalno nadomestilo 
stroškov 

Tuji nosilec zavarovanja 

  
Vstop v zavarovanje Z dnem prijave, ki ga navede tuji nosilec zavarovanja  
  

Dokazilo za ZZZS 1. Listina tujega nosilca zavarovanja 
2. Potrdilo o prijavi začasnega prebivališča za najmanj 3 mesece, če oseba v RS nima 

stalnega prebivališča  

 
 
 

Zavarovalna podlaga 060 se uporablja od 1. 1. 1987 

  
Opis podlage Upokojenci - osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki prejemajo pokojnino po predpisih RS 

oz. preživnino po predpisih o preživninskem varstvu kmetov; 
starostni, invalidski, vojaški, kmečki upokojenci, prejemniki državne in vdovske pokojnine. 

  
Vrsta zavarovanja ZZ 
  
Zakonska osnova 10. tč. 15. člena ZZVZZ 
  
Zavezanec za vložitev 
prijave v zavarovanje 

ZPIZ 

  
Plačevanje prispevkov Vrsta prispevka Stopnja Zavezanec 

 ZZ prispevek  5,96 % ZPIZ 
  
Osnova za obračun 
prispevka 

Od pokojnin z varstvenim dodatkom 

  
Vstop v zavarovanje Z dnem pridobitve pravice do pokojnine 
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Zavarovalna podlaga 062 se uporablja od 1. 1. 1987 
  
Opis podlage Osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki prejemajo pokojnino od tujega nosilca pokojninskega 

zavarovanja, če z mednarodno pogodbo ni drugače določeno. 
  
Vrsta zavarovanja ZZ 
  
Zakonska osnova 11. tč. 15. člena ZZVZZ 
  
Zavezanec za vložitev 
prijave v zavarovanje 

Zavarovanec 

  
Plačevanje prispevkov Vrsta prispevka Stopnja Zavezanec 

 ZZ prispevek 5,21 % Zavarovanec 
  
Osnova za obračun 
prispevka 

Pokojnina preračunana v bruto znesek 

  
Vstop v zavarovanje Z dnem pridobitve pravice do pokojnine pod pogojem, da ima oseba stalno prebivališče v RS 

(lahko tudi začasno za najmanj 3 mesece)  
  
Dokazilo za ZZZS – Dokazilo o prejemanju tuje pokojnine 

– Potrdilo o prijavi začasnega prebivališča za najmanj 3 mesece, če oseba v RS še nima 
stalnega prebivališča 

 
 
 

Zavarovalna podlaga 063 se uporablja od 1. 1. 1987 

  
Opis podlage Družinski upokojenci - osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki prejemajo družinsko pokojnino 

po predpisih RS. 
  
Vrsta zavarovanja ZZ 
  
Zakonska osnova 10. tč. 15. člena ZZVZZ 
  
Zavezanec za vložitev 
prijave v zavarovanje 

ZPIZ 

  
Plačevanje prispevkov Vrsta prispevka Stopnja Zavezanec 

 ZZ prispevek  5,96 % ZPIZ 

  

Osnova za obračun 
prispevka 

Od pokojnin z varstvenim dodatkom 

  
Vstop v zavarovanje Z dnem pridobitve pravice do družinske pokojnine 
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Zavarovalna podlaga 064 se uporablja od 1. 1. 2004 

  
Opis podlage Kmetje ter člani njihovega gospodarstva in druge osebe, ki v RS opravljajo kmetijsko 

dejavnost kot edini ali glavni poklic in so prostovoljno pokojninsko-invalidsko zavarovani - 
vse pravice.  

  
Vrsta zavarovanja ZZ 
  
Zakonska osnova 7. točka 15. člena ZZVZZ 

7. odst. 34. člena, 7. odst. 209. člena in 210. člen ZPIZ-1 
  
Zavezanec za vložitev 
prijave v zavarovanje 

Kmet, član kmečkega gospodarstva ali druga oseba, ki v RS opravlja kmetijsko dejavnost kot 
edini ali glavni poklic 

  
Plačevanje prispevkov Vrsta prispevka Stopnja Zavezanec 

 ZZ prispevek zavarovanca 6,36 (5,21 % + 1,15 %)  Zavarovanec 

 ZZ prisp. za poškodbo pri delu 
delodajalca 

0,53 %  Zavarovanec 

  
Osnova za obračun 
prispevka 

Zavarovalna osnova, ki si jo sam izbere, najmanj od zajamčene plače ali polovice bruto 
najnižje pokojninske osnove, odvisno od kategorije prostovoljnega pokojninskega 
zavarovanja (ožji za širši obseg pravic). 

  
Vstop v zavarovanje Prijave se lahko vlagajo z dnem prijave v prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 

in sicer šele od 1. 1. 2004. 
  
Tedenski delovni oz. 
zavarovalni čas 

Možni delovni/zavarovalni čas: 
Polni delovni/zavarovalni čas: 

40 ur na teden 
40 ur na teden 

  
Dokazila za ZZZS  Pisna izjava zavezanca o izbiri obsega pravic 
  
Kombinacije z ostalimi 
zavarovalnimi 
podlagami 

Osebe, ki so zavarovane po zavarovalni podlagi 64, morajo biti istočasno prostovoljno 
vključene v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske 
dejavnosti - podlaga 07 
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Zavarovalna podlaga 065 se uporablja od 1. 1. 2004 

  
Opis podlage Kmetje ter člani njihovega gospodarstva in druge osebe, ki v RS opravljajo kmetijsko 

dejavnost kot edini ali glavni poklic in so prostovoljno pokojninsko-invalidsko zavarovani - za 
pravico do zdravstvenih storitev ter povračilo potnih stroškov  

  
Vrsta zavarovanja ZZ 
  
Zakonska osnova 7. točka 15. člena ZZVZZ 
  
Zavezanec za vložitev 
prijave v zavarovanje 

Kmet, član kmečkega gospodarstva ali druga oseba, ki v RS opravlja  
kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni poklic 

  
Plačevanje prispevkov Vrsta prispevka Stopnja Zavezanec 

 ZZ prispevek zavarovanca 5,21 %  Zavarovanec 
 ZZ prisp. za poškodbo pri 

delu delodajalca 
0,53 %  Zavarovanec 

  
Osnova za obračun 
prispevka 

Zavarovalna osnova, ki si jo sam izbere, najmanj od zajamčene plače ali polovice bruto 
najnižje pokojninske osnove, odvisno od kategorije prostovoljnega pokojninskega 
zavarovanja (ožji za širši obseg pravic). 

  
Vstop v zavarovanje Prijave se lahko vlagajo z dnem prijave v prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 

in sicer šele od 1. 1. 2004. 
  
Dokazila za ZZZS  Pisna izjava zavezanca o izbiri obsega pravic 
  
Kombinacije z ostalimi 
zavarovalnimi 
podlagami 

Osebe, ki so zavarovane po zavarovalni podlagi 64, morajo biti istočasno prostovoljno 
vključene v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske 
dejavnosti - podlaga 07 
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Zavarovalna podlaga 069 se uporablja od 1. 1. 1996 

  
Opis podlage Upokojenci - prejemniki pokojnine po predpisih RS, s stalnim prebivališčem v državi, s katero 

je sklenjen sporazum, s stalnim prebivališčem v RS: izplačevanje pokojnine po predpisih RS 
v tujino. 

  
Vrsta zavarovanja ZZ 
  
Zakonska osnova Sporazum 
  
Zavezanec za vložitev 
prijave v zavarovanje 

ZPIZ 

  
Plačevanje prispevkov Vrsta prispevka Stopnja Zavezanec 

 ZZ prispevek  Pavšalni znesek ZZZS 

  
Vstop v zavarovanje Z dnem pridobitve pravice do nakazila pokojnine v tujino 

 
 
 

Zavarovalna podlaga 070 se uporablja od 1. 1. 2001 

  
Opis podlage Prejemniki pokojnine po predpisih RS, ki so vključeni v delovno razmerje za polovični delovni 

čas. 
  
Vrsta zavarovanja ZZ 
  
Zakonska osnova 10. tč. 15. člena ZZVZZ 
  
Zavezanec za vložitev 
prijave v zavarovanje 

ZPIZ 

  
Plačevanje prispevkov Vrsta prispevka Stopnja Zavezanec 

 ZZ prispevek  5,96 % ZPIZ 

  

Osnova za obračun 
prispevka 

Pokojnina z varstvenim dodatkom 

  
Vstop v zavarovanje Z dnem pridobitve pravice do delne pokojnine 
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Zavarovalna podlaga 071 se uporablja od 1. 1. 2002 
  
Opis podlage Prejemniki starševskih nadomestil, ki nimajo pravice do starševskega dopusta. 
  
Vrsta zavarovanja PIZ, ZZ, ZPB, ZSTV 
  
Zakonska osnova 3. odst. 23. člena, 4. alineja 189. člena ZPIZ-1 

2. odst. 39. člena ZSDP 
2. odst. 42.a člena ZSDP 

  
Zavezanec za vložitev 
prijave v zavarovanje 

Center za socialno delo 

  
Plačevanje prispevkov Vrsta prispevka Stopnja Zavezanec 

 PIZ prispevek zavarovanca 15,5 % Zavarovanec 

 PIZ prispevek delodajalca 8,85 % MDDSZ 
 ZZ prispevek zavarovanca 5,96 % Zavarovanec 
 ZSTV prispevek zavarovanca 0,10 % Zavarovanec 
 ZSTV prispevek delodajalca 0,10 % MDDSZ 
 ZPB prispevek zavarovanca 0,14 % Zavarovanec 
 ZPB prispevek delodajalca 0,06 % MDDSZ 
  
Osnova za obračun 
prispevka 

Bruto nadomestilo 

  
Vstop v zavarovanje Z dnem priznanja pravice do nadomestila 
  

Možni delovni/zavarovalni čas: 40 ur na teden Tedenski delovni oz. 
zavarovalni čas 

Polni delovni/zavarovalni čas: 40 ur na teden 
  
Dokazilo za ZPIZ Odločba Centra za socialno delo o prejemanju starševskega nadomestila, brez pravice do 

starševskega dopusta 
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Zavarovalna podlaga 072 se uporablja od 1. 1. 2002 
  
Opis podlage Upravičenci do sorazmernega dela plačila prispevkov za socialno varnost zaradi dela s 

krajšim delovnim časom zaradi starševstva. 
  
Vrsta zavarovanja PIZ, ZZ, ZPB, ZSTV 
  
Zakonska osnova 4. odst. 23. člena, 2. odst. 188. člena ZPIZ-1 

1., 2. in 3. odst. 48. člena ZSDP 
  
Zavezanec za vložitev 
prijave v zavarovanje 

Center za socialno delo 

  
Plačevanje prispevkov Vrsta prispevka Stopnja Zavezanec 

 PIZ prispevek zavarovanca 15,5 % MDDSZ 
 PIZ prispevek delodajalca 8,85 % MDDSZ 
 ZZ prispevek zavarovanca 5,96 % MDDSZ 
 ZSTV prispevek zavarovanca 0,10 % MDDSZ 
 ZSTV prispevek delodajalca 0,10 % MDDSZ 
 ZPB prispevek zavarovanca 0,14 % MDDSZ 
 ZPB prispevek delodajalca 0,06 % MDDSZ 
  
Osnova za obračun 
prispevka 

Sorazmerni del minimalne plače 

  
Vstop v zavarovanje Z dnem priznanja pravice pri Centru za socialno delo 
  

Možni delovni/zavarovalni čas: Od 01 do 20 ur na teden Tedenski delovni oz. 
zavarovalni čas 

Polni delovni/zavarovalni čas: 40 ur na teden 
  
Dokazilo za ZPIZ Odločba Centra za socialno delo do plačila prispevkov zaradi dela s krajšim delovnim časom 

zaradi nege otroka do treh let ali prizadetega otroka do 18. leta starosti 
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Zavarovalna podlaga 074 se uporablja od 1. 1. 2003 
  
Opis podlage Prejemniki delnega plačila za izgubljeni dohodek. 
  
Vrsta zavarovanja PIZ, ZZ, ZPB, ZSTV 
  
Zakonska osnova 2. odst. 23. člena, 1. odst. 13. člena ZPIZ-1 

84. člen ZDSP 
  
Zavezanec za vložitev 
prijave v zavarovanje 

Center za socialno delo 

  
Plačevanje prispevkov Vrsta prispevka Stopnja Zavezanec 
 PIZ prispevek zavarovanca 15,5 % Zavarovanec 
 PIZ prispevek delodajalca 8,85 % MDDSZ 
 ZZ prispevek zavarovanca 5,96 % Zavarovanec 
 ZSTV prispevek zavarovanca 0,10 % Zavarovanec 
 ZSTV prispevek delodajalca 0,10 % MDDSZ 
 ZPB prispevek zavarovanca 0,14 % Zavarovanec 
 ZPB prispevek delodajalca 0,06 % MDDSZ 
  
Osnova za obračun 
prispevka 

Bruto minimalna plača oz. sorazmerni del minimalne plače 

  
Vstop v zavarovanje Z dnem priznanja pravice pri Centru za socialno delo 
  

Možni delovni/zavarovalni čas: Od 01 do 20 ur tedensko ali 40 ur tedensko Tedenski delovni oz. 
zavarovalni čas Polni delovni/zavarovalni čas: 40 ur na teden 
  
Dokazilo za ZPIZ Odločba Centra za socialno delo o pravici do delnega plačila za izgubljeni dohodek 

 
 
 

Zavarovalna podlaga 075 se uporablja od 1. 1. 1996 

  
Opis podlage Družinski člani, ki bivajo v tujini z nosilcem zavarovanja, ki je bil poslan na delo v tujino. 
  
Vrsta zavarovanja ZZ 
  
Zakonska osnova 20. člen ZZVZZ 
  
Zavezanec za vložitev 
prijave v zavarovanje 

Delodajalec nosilca zavarovanja 

  
Vstop v zavarovanje Z dnem, ki ga na obrazcu nevede zavezanec 
  
Dokazila za ZZZS –  Potrdilo o šolanju, če bo družinski član v šolskem letu dopolnil 18 let 

–  Če družinski član še ni prijavljen v zavarovanje, izpisek iz matične knjige 
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Zavarovalna podlaga 077 se uporablja od 1. 1. 1991 

  

Opis podlage Družinski člani 

  
Vrsta zavarovanja ZZ 

  
Zakonska osnova 20. člen ZZVZZ, zakonodaja EU, meddržavna pogodba 

  
Zavezanec za vložitev 
prijave v zavarovanje 

1. Pravne in fizične osebe v RS, ki so zavezanci za prijavo nosilca zavarovanja (izjema: 
 ZPIZ ne prijavlja družinskih članov, zavarovanje za družinske člane nosilca uredi ZZZS 

na podlagi dokazil, ki jih predloži nosilec zavarovanja). 
2. Tuji nosilec zavarovanja (zakonodaja EU, meddržavna pogodba). 

  

Plačevanje prispevkov 1. Zavezanec za prijavo je pravna ali fizična oseba v RS: Ni plačevanja prispevka ZZ.  
2. Zavezanec za prijavo je tuji nosilec zavarovanja. Plačuje se pavšalno nadomestilo 

stroškov ali dejanski strošek zdravstvenih storitev, odvisno od vrste izdane listine tujega 
nosilca zavarovanja. 

  
Vstop v zavarovanje 1. Z dnem, ki ga na obrazcu navede zavezanec.                       

2. Z dnem prijave, ki ga navede tuji nosilec zavarovanja.  
  
Dokazila 1. Zavezanec za prijavo je pravna ali fizična oseba v RS 

Potrdilo o prijavi začasnega prebivališča za najmanj 3 mesece, če oseba v RS nima 
stalnega prebivališča, in dokazilo, da oseba ni zdravstveno zavarovana v državi stalnega 
prebivališča. 
Prijava ožjih družinskih članov: 
a/ za otroka: izpis iz rojstne matične knjige, potrdilo o šolanju po dopolnjenem 18. letu 
starosti; 
b/ za zakonca: poročni list; 
c/ za razvezanega zakonca: sodba o priznanju preživnine; 
d/ za izvenzakonskega partnerja: dokazilo o skupnem bivanju v RS, daljšem od dveh let; 
izpisek iz rojstne matične knjige za oba (izpiska ne smeta biti starejša od enega meseca). 
Prijava širših družinskih članov: 
a/ za pastorka, vnuka, brata, sestro: izpisek iz matične knjige; dokazilo o dohodkih družine 
nosilca zavarovanja, potrdilo o šolanju po dopolnjenem 18. letu starosti; 
b/ za starše (očeta, mater, očima, mačeho, posvojitelja): izpisek iz matične knjige; dokazilo 
o dohodkih družine nosilca zavarovanja; dokazilo o trajni in popolni nezmožnosti za delo. 

 2. Zavezanec za prijavo je tuji nosilec zavarovanja  
Listina tujega nosilca zavarovanja 
Potrdilo o prijavi začasnega prebivališča za najmanj 3 mesece, če oseba v RS nima 
stalnega prebivališča 
Zakonodaja EU: 
Dokazila za prijavo ožjih družinskih članov so opisana v 1.a., b., c., d. točki 
Dokazila za prijavo širših družinskih članov so opisana v 1.a.,b. točki 
Meddržavna pogodba:  
Dokazila za prijavo ožjih družinskih članov so opisana v 1.a.,b., c., d. točki 
Ni dovoljena prijava širših družinskih članov. 
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Zavarovalna podlaga 078 se uporablja od 1. 1. 1987 

  
Opis podlage Družinski člani - osebe, zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja, ki imajo 

stalno prebivališče v RS in niso zavarovani kot družinski člani te osebe pri tujem nosilcu 
zdravstvenega zavarovanja. 

  
Vrsta zavarovanja ZZ 
  
Zakonska osnova 13. tč. 15. člena  ZZVZZ 
  
Zavezanec za vložitev 
prijave v zavarovanje 

Zavarovanec 

  
Plačevanje prispevkov Vrsta prispevka Stopnja Zavezanec 

 ZZ prispevek  Pavšalni znesek Zavarovanec 
  
Vstop v zavarovanje Z dnem vložitve prijave v zavarovanje 
   
Dokazila za ZZZS – Potrdilo tujega nosilca zdravstvenega zavarovanja 

– Izpisek iz matične knjige 

 
 
 

Zavarovalna podlaga 079 se uporablja od 1. 1. 1996 

  
Opis podlage Družinski člani s stalnim prebivališčem v RS, katerih nosilec zavarovanja je slovenski 

upokojenec s stalnim prebivališčem v državi, s katero je sklenjen sporazum.  
  
Vrsta zavarovanja ZZ 
  
Zakonska osnova Sporazum in 20. člen ZZVZZ 
  
Zavezanec za vložitev 
prijave v zavarovanje 

Družinski član 

  
Vstop v zavarovanje Z dnem prijave pri pristojni organizacijski enoti ZZZS 
   
Dokazila za ZZZS –  Izpisek iz matične knjige 

–  Potrdilo o šolanju, če bo družinski član v šolskem letu dopolnil 18 let 
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Zavarovalna podlaga 080 se uporablja od 1. 1. 1996 

  
Opis podlage Družinski član zaposlene ali samozaposlene osebe, zavarovane pri tujem nosilcu 

zavarovanja - zakonodaja EU, meddržavna pogodba 
  
Vrsta zavarovanja ZZ 
  
Zakonska osnova Zakonodaja EU, meddržavna pogodba 
  
Zavezanec za vložitev 
prijave v zavarovanje 

Tuji nosilec zavarovanja 

  
Plačevanje prispevkov Vrsta prispevka Stopnja Zavezanec 

 ZZ  Pavšalno nadomestilo 
stroškov 

Tuji nosilec zavarovanja 

  
Vstop v zavarovanje Z dnem prijave, ki ga navede tuji nosilec zavarovanja. 
   
Dokazila za ZZZS 1 Listina tujega nosilca zavarovanja 

2. Potrdilo o prijavi začasnega prebivališča za najmanj 3 mesece, če oseba v RS nima 
stalnega prebivališča 

3. Zakonodaja EU: 
 Dokazila za prijavo ožjih družinskih članov so opisana v 1.a., b., c., d. točki pri 

zavarovalni podlagi 77 Dokazila za prijavo širših družinskih članov so opisana v 1.a., b. 
točki pri zavarovalni podlagi 77 

4. Meddržavna pogodba: 
 Dokazila za prijavo ožjih družinskih članov so opisana v 1.a., b., c., d. točki pri 

zavarovalni podlagi 77 
Prijava širših družinskih članov ni dovoljena. 
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Zavarovalna podlaga 081 se uporablja od 1. 1. 1996 

  
Opis podlage Družinski član upokojenca, zavarovanega pri tujem nosilcu zavarovanja - zakonodaja EU, 

meddržavna pogodba 
  
Vrsta zavarovanja ZZ 
  
Zakonska osnova Zakonodaja EU, meddržavna pogodba 
  
Zavezanec za vložitev 
prijave v zavarovanje 

Tuji nosilec zavarovanja 

  
Plačevanje prispevkov Vrsta prispevka Stopnja Zavezanec 

 ZZ  Pavšalno nadomestilo 
stroškov 

Tuji nosilec zavarovanja 

  

Vstop v zavarovanje Z dnem prijave tujega nosilca zdravstvenega zavarovanja, če ima družinski član na ta dan v 
RS stalno prebivališče ali potrdilo o prijavi začasnega prebivališča za najmanj tri mesece. 

   
Dokazila za ZZZS 1. Listina tujega nosilca zavarovanja 

2. Potrdilo o prijavi začasnega prebivališča za najmanj 3 mesece, če oseba v RS nima 
stalnega prebivališča 

3. Zakonodaja EU: 
 Dokazila za prijavo ožjih družinskih članov so opisana v 1.a., b., c., d. točki pri 

zavarovalni podlagi 77  
 Dokazila za prijavo širših družinskih članov so opisana v 1.a., b. točki pri zavarovalni 

podlagi 77 
4. Meddržavna pogodba: 
 Dokazila za prijavo ožjih družinskih članov so opisana v 1.a., b., c., d. točki pri 

zavarovalni podlagi 77 
Prijava širših družinskih članov ni dovoljena. 
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Zavarovalna podlaga 084 se uporablja od 1. 10. 1976 
  
Opis podlage Zavarovanci na prekvalifikaciji oz. dokvalifikaciji med delovnim razmerjem 
  
Vrsta zavarovanja PIZ, ZZ, ZPB 
  
Zakonska osnova 13. člen ZPIZ-1 

12. tč. 9. člena Pravil OZZ (ZZVZZ) 
14. člen ZZZPB 

  
Zavezanec za vložitev 
prijave v zavarovanje 

Delodajalec 

  
Plačevanje prispevkov Vrsta prispevka Stopnja Zavezanec 

 PIZ  Prispevki za PIZ se ne plačujejo (2. odst. 207. 
člena ZPIZ-1) 

 ZZ prispevek zavarovanca 6,36 % Zavarovanec 
  
Osnova za obračun 
prispevka 

Bruto nadomestilo 

  
Vstop v zavarovanje Z dnem začetka poklicne rehabilitacije na podlagi odločbe ZPIZ-a o priznanju pravice do 

poklicne rehabilitacije in nadomestila za PR 
  

Možni delovni/zavarovalni čas: Od 01 do 40 ur na teden Tedenski delovni oz. 
zavarovalni čas 

Polni delovni/zavarovalni čas: Od 36 do 40 ur na teden 
  
Dokazilo za ZPIZ Odločba Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje o pravici do poklicne rehabilitacije 

v času sklenjenega delovnega razmerja  
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Zavarovalna podlaga 085 se uporablja od 1. 10. 1976 
  
Opis podlage Mati z otrokom, ki dela polovični delovni čas po ZDR-90 in ni uveljavila pravic po ZSDP. 
  
Vrsta zavarovanja PIZ, ZZ, ZPB, ZSTV 
  
Zakonska osnova 1. odst. 13. člena ZPIZ-1, 85. in 84. člen ZDR-90, 66. člen ZDR, 117. člen ZSDP 

1. tč. 15. člena ZZVZZ 
1. tč. 6. člena ZSDP 
14. člen ZZZPB 

  
Zavezanec za vložitev 
prijave v zavarovanje 

Delodajalec 

  
Plačevanje prispevkov Vrsta prispevka Stopnja Zavezanec 

 PIZ prispevek zavarovanca 15,5 % Zavarovanec 
 PIZ prispevek delodajalca 8,85 % Delodajalec 
 ZZ prispevek zavarovanca 6,36 % Zavarovanec 
 ZZ prispevek delodajalca 6,56 % Delodajalec 
 ZZ prisp. za poškodbo pri delu 0,53 % Delodajalec 
 ZSTV prispevek zavarovanca 0,10 % Zavarovanec 
 ZSTV prispevek delodajalca 0,10 % Delodajalec 
 ZPB prispevek zavarovanca 0,14 % Zavarovanec 
 ZPB prispevek delodajalca 0,06 % Delodajalec 
  
Osnova za obračun 
prispevka 

Bruto plača oz. nadomestilo za čas, ko dejansko dela. 

  
Vstop v zavarovanje Z dnem začetka dela s polovičnim delovnim časom na podlagi akta delodajalca (pogodba o 

zaposlitvi) o priznanju pravice do dela s krajšim delovnim časom (po ZDR-90) 
  

Možni delovni/zavarovalni čas: Od 01 do 40 ur na teden Tedenski delovni oz. 
zavarovalni čas 

Polni delovni/zavarovalni čas: Od 36 do 40 ur na teden 
  
Dokazilo za ZPIZ Pogodba o zaposlitvi s pravico do dela s polovičnim delovnim časom zaradi varstva otroka 

do tretjega leta starosti ali več, če eden izmed staršev neguje težje prizadetega otroka (ZDR-
90, za zatečene primere zavarovanja). 
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Zavarovalna podlaga 086 se uporablja od 1. 1. 1987 
  
Opis podlage Invalidne osebe zunaj delovnega razmerja na prekvalifikaciji oz. dokvalifikaciji in zatečeni 

primeri, ki so pridobili pravico do nadomestila plače za čas čakanja na razporeditev oziroma 
razporeditev na drugo ustrezno delo - iz 140. člena ZPIZ-92 (osebe, ki se jim po 140. čl. čas 
čakanja na drugo ustrezno delo šteje v pokojninsko dobo). 

  
Vrsta zavarovanja PIZ, ZZ 
  
Zakonska osnova 140. člen ZPIZ-92 

2. alineja 189. člena ZPIZ-1 
12. tč. 9. člena Pravil OZZ (ZZVZZ) 

  
Zavezanec za vložitev 
prijave v zavarovanje 

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 

  
Plačevanje prispevkov Vrsta prispevka Stopnja Zavezanec 

 PIZ  Prispevki za PIZ se ne plačujejo (2. odst. 207. 
člena ZPIZ-1) 

 ZZ prispevek zavarovanca 6,36 % ZPIZ (izplačevalec 
nadomestila) 

  
Osnova za obračun 
prispevka 

Nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije 

  
Vstop v zavarovanje Z dnem nastopa poklicne rehabilitacije oziroma priznanja pravice do nadomestila po 140. 

členu ZPIZ-92 
  

Možni delovni/zavarovalni čas: 40 ur na teden Tedenski delovni oz. 
zavarovalni čas 

Polni delovni/zavarovalni čas: 40 ur na teden 
  
Dokazila za ZPIZ – Odločba Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje o pravici do poklicne 

rehabilitacije zunaj delovnega razmerja 
– Odločba Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje o pravici do nadomestila za 

čas čakanja na ustrezno delo po 140. členu ZPIZ-92   
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Zavarovalna podlaga 090 se uporablja od 1. 5. 2004 

  
Opis podlage Zaposlena ali samozaposlena oseba - obmejni delavec, zavarovan pri tujem nosilcu 

zavarovanja - zakonodaja EU 
  
Vrsta zavarovanja ZZ 
  
Zakonska osnova Zakonodaja EU 
  
Zavezanec za vložitev prijave 
v zavarovanje 

Tuji nosilec  zavarovanja 

  
  Plačevanje prispevkov Vrsta prispevka Stopnja Zavezanec 

 ZZ Dejanski strošek 
zdravstvenih storitev 

Tuji nosilec zavarovanja 

  
Vstop v zavarovanje Z dnem prijave, ki ga navede tuji nosilec zavarovanja  
  

Dokazilo za ZZZS 1. Listina tujega nosilca zavarovanja 
2. Potrdilo o prijavi začasnega prebivališča za najmanj 3 mesece, če oseba v RS 

nima stalnega prebivališča 
 
 
 

Zavarovalna podlaga 091 se uporablja od 1. 5. 2004 
  
Opis podlage Zaposlena ali samozaposlena oseba, zavarovana pri tujem nosilcu zavarovanja - 

zakonodaja EU 
  
Vrsta zavarovanja ZZ 
  
Zakonska osnova Zakonodaja EU 
  
Zavezanec za vložitev prijave 
v zavarovanje 

Tuji nosilec  zavarovanja 

  
Plačevanje prispevkov Vrsta prispevka Stopnja Zavezanec 

 ZZ Dejanski strošek 
zdravstvenih storitev 

Tuji nosilec zavarovanja 

  
Vstop v zavarovanje Z dnem prijave, ki ga navede tuji nosilec zavarovanja  
  
Dokazilo za ZZZS 1. Listina tujega nosilca zavarovanja 

2. Potrdilo o prijavi začasnega prebivališča za najmanj 3 mesece, če oseba v RS 
nima stalnega prebivališča 
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Zavarovalna podlaga 093 se uporablja od 1. 1. 2004  
  

Opis podlage Družinski pomočniki, upravičenci do delnega plačila za izgubljeni dohodek po predpisih o 
socialnem varstvu. 

  
Vrsta zavarovanja PIZ, ZZ, ZPB, ZSTV 
  
Zakonska osnova 23.a. člen ZPIZ-1 

44. člen ZSV-C 
  
Zavezanec za vložitev 
prijave v zavarovanje 

Center za socialno delo 

 Pristojni center za socialno delo pri prijavi v zavarovanja uporablja isto registrsko številko 
zavezanca kot za zavarovalno podlago 45. 

  
Plačevanje prispevkov Vrsta prispevka Stopnja Zavezanec 

 PIZ prispevek zavarovanca 15,5 % Zavarovanec 
 PIZ prispevek delodajalca 8,85 % Občina 
 ZZ prispevek zavarovanca 5,96 % Zavarovanec 
 ZSTV prispevek zavarovanca 0,10 % Zavarovanec 
 ZSTV prispevek delodajalca 0,10 % občina 
 ZPB prispevek zavarovanca 0,14 % Zavarovanec 
 ZPB prispevek delodajalca 0,06 % Občina 
  
Osnova za obračun 
prispevka 

Znesek minimalne plače oz. sorazmerni del tega zneska po 212. členu ZPIZ-1 

  
Vstop v zavarovanje Z dnem pridobitve statusa družinskega pomočnika in pravice do delnega plačila za izgubljeni 

dohodek po odločbi CSD. 
  

Možni delovni/zavarovalni čas: Od 01 do 40 ur na teden Tedenski delovni oz. 
zavarovalni čas 

Polni delovni/zavarovalni čas: 40 ur na teden 
  
Dokazilo za ZPIZ Odločbe CSD o pravici do delnega plačila za izgubljeni dohodek in pridobitvi statusa 

družinskega pomočnika 
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Zavarovalna podlaga 094 se uporablja od 1. 1. 2000 
  
Opis podlage Osebe, ki v okviru kakšnega drugega pravnega razmerja opravljajo delo za plačilo najmanj v 

višini mesečne minimalne plače.  
  
Vrsta zavarovanja PIZ 
  
Zakonska osnova 5. odst. 13. člena ZPIZ-1 
  
Zavezanec za vložitev 
prijave v zavarovanje 

Izplačevalec prejemka (delodajalec) 

  
Plačevanje prispevkov Vrsta prispevka Stopnja Zavezanec 

 PIZ prispevek zavarovanca 15,5 % Zavarovanec 

 PIZ prispevek delodajalca 8,85 % Delodajalec 
  
Osnova za obračun 
prispevka 

Od bruto prejemka iz drugega pravnega razmerja, najmanj v višini minimalne plače 

  
Vstop v zavarovanje Z dnem nastanka drugega pravnega razmerja (nastopa funkcije po izvolitvi, imenovanja z 

aktom pristojnega organa) 
  

Možni delovni/zavarovalni čas: 40 ur na teden Tedenski delovni oz. 
zavarovalni čas 

Polni delovni/zavarovalni čas: 40 ur na teden (od 1. 1. 2004 naprej) 
  
Dokazilo za ZPIZ Pogodba o delu oziroma dokazilo o obstoju drugega pravnega razmerja, za katero prejemajo 

plačilo najmanj v znesku minimalne plače. 
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Zavarovalna podlaga 095 se uporablja od 24. 10. 1998 
  
Opis podlage Brezposelni, ki ne prejemajo nadomestila za brezposelnost, Zavod RS za zaposlovanje pa 

jim plačuje prispevek za PIZ do izpolnitve pogojev za priznanje pravice do pokojnine. 
  
Vrsta zavarovanja PIZ 
  
Zakonska osnova 22. člen ZPIZ-1 

26. člen ZZZPB 
  
Zavezanec za vložitev 
prijave v zavarovanje 

ZRSZ 

  
Plačevanje prispevkov Vrsta prispevka Stopnja Zavezanec 

 PIZ prispevek zavarovanca 15,5 % ZRSZ 
 PIZ prispevek delodajalca 8,85 % ZRSZ 

Podlaga za zdravstveno zavarovanje je lahko 11, 48, 53, 54, 77, 80, 81 in 99. 

Osnova za obračun 
prispevka 

Zadnje denarno nadomestilo, ki ga je zavarovanec prejel (pred pridobitvijo pravice do plačila 
prispevkov za PIZ), in se usklajuje po predpisih o zaposlovanju (2. odstavek 216. člena 
ZPIZ-1). 

  
Vstop v zavarovanje Od dneva pridobitve pravice do plačila obveznega PIZ za čas izpolnitve pogojev za 

upokojitev  
  

Možni delovni/zavarovalni čas: Od 20 do 40 ur na teden Tedenski delovni oz. 
zavarovalni čas 

Polni delovni/zavarovalni čas: 40 ur na teden 
  
Dokazilo za ZPIZ Odločba Zavoda za zaposlovanje o pravici do plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje do izpolnitve pogojev za priznanje pravice do pokojnine 
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Zavarovalna podlaga 096 se uporablja od 1. 1. 2000 
  
Opis podlage Prejemniki starševskega dodatka 
  
Vrsta zavarovanja PIZ 
  
Zakonska osnova 1. odst. 23. člen ZPIZ-1 
  
Zavezanec za vložitev prijave 
v zavarovanje 

Center za socialno delo 

  
Plačevanje prispevkov Vrsta prispevka Stopnja Zavezanec 

 PIZ prispevek zavarovanca 15,5 % RS 
 PIZ prispevek delodajalca 8,85 % RS 
  
Osnova za obračun prispevka Prispevki se plačajo najmanj od minimalne plače 
  
Vstop v zavarovanje Z dnem priznanja pravice pri Centru za socialno delo 
  

Možni delovni/zavarovalni čas: 40 ur na teden Tedenski delovni oz. 
zavarovalni čas 

Polni delovni/zavarovalni čas: 40 ur na teden 
  
Dokazilo za ZPIZ Odločba Centra za socialno delo 

 
 
 

Zavarovalna podlaga 097 se uporablja od 1. 1. 1987 
  
Opis podlage Osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki so uživalci invalidnin po predpisih o vojaških 

invalidih, civilnih invalidih vojne, pravic po predpisih o varstvu udeležencev NOV in 
drugih vojn ter uživalci republiških priznavalnin, če niso zavarovani iz drugega naslova.

  
Vrsta zavarovanja ZZ 
  
Zakonska osnova 15. tč. 15. člena ZZVZZ 
  
Zavezanec za vložitev prijave 
v zavarovanje 

RS - upravna enota 

  
Plačevanje prispevkov Vrsta prispevka Stopnja Zavezanec 

 ZZ prispevek  5,96 % RS 
  
Osnova za obračun prispevka Od izplačanih prejemkov (razen dodatka za tujo pomoč in postrežbo) 
  
Vstop v zavarovanje Z dnem pridobitve pravice do dajatve 
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Zavarovalna podlaga 098 se uporablja od 1. 1. 1987 
  
Opis podlage Družinski člani slovenskega nosilca zdravstvenega zavarovanja, ki ima stalno prebivališče v 

državi, s katero je sklenjen sporazum. 
  
Vrsta zavarovanja ZZ 
  
Zakonska osnova Sporazumi 
  
Zavezanec za vložitev 
prijave v zavarovanje 

Delodajalec nosilca zavarovanja: 
– Tuji nosilec zdravstvenega zavarovanja, kadar nosilec zavarovanja - upokojenec in njegov 

družinski član prebivata v drugi državi 
– Nosilec zavarovanja - upokojenec, ki prebiva v RS 

  
Plačevanje prispevkov Vrsta prispevka Stopnja Zavezanec 

 ZZ prispevek  Pavšalni znesek ZZZS 

  
Vstop v zavarovanje Z dnem vložitve prijave v zavarovanje 
   
Dokazila za ZZZS –  Izpisek iz matične knjige 

–  Potrdilo o šolanju, če bo družinski član v šolskem letu dopolnil 18 let 

 
 
 

Zavarovalna podlaga 099 se uporablja od 1. 1. 1999 
  
Opis podlage Osebe brez prejemkov - državljani RS s stalnim prebivališčem v RS, ki niso zavarovani iz 

drugega naslova. 
  
Vrsta zavarovanja ZZ 
  
Zakonska osnova 21. tč. 15. člena ZZVZZ 
  
Zavezanec za vložitev 
prijave v zavarovanje 

Občina stalnega prebivališča 

  
Plačevanje prispevkov Vrsta prispevka Stopnja Zavezanec 

 ZZ prispevek  Pavšalni znesek Občine 
  
Vstop v zavarovanje Z dnem, ki ga na prijavi navede zavezanec 
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PODLAGE, KI SE NE UPORABLJAJO VEČ 

Zavarovalna podlaga 93 se uporablja od 1. 1. 2004 za drugo vrsto zavarovancev 
  
Stari opis podlage Osebe, ki jim je priznan status invalidne osebe in so po Zakonu o usposabljanju in 

zaposlovanju invalidnih oseb začasno napotene na usposabljanje v delovni proces. 

Novi opis podlage Družinski pomočniki, upravičenci do delnega plačila za izgubljeni dohodek po predpisih o 
socialnem varstvu - zavarovalna podlaga 093. 

 
 

Zavarovalna podlaga 55 se ne uporablja od 1. 7. 2003 
  
Opis podlage Državljani RS na prestajanju zaporne kazni. Od 1. 7. 2003 podlaga ne velja več. V Zakonu o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2003 in 2004 (Uradni 
list RS, št. 663/03 - v nadaljevanju ZIPRS 304-A) je v 18. členu razveljavljen 24. člen Zakona 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106//99, 72/2000, 81/2000-
ZPZSTV-C, 124/2000, 109/2001, 108/2002 in 110/2002-ZIS-DU-1). 

 
 

Zavarovalna podlaga 83 se ne uporablja od 1. 1. 2004 
  
Opis podlage Državljani brez stalnega prebivališča v RS, zaposleni pri tujem delodajalcu, ki so oz. niso 

zavarovani pri tujem nosilcu zavarovanja. 

 
 

Zavarovalna podlaga 66 se ne uporablja od 1. 1. 2004 
  
Opis podlage Osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki prejemajo pokojnino od tujega nosilca pokojninskega 

zavarovanja, če z mednarodno pogodbo ni drugače določeno - upokojenci iz republik 
nekdanje SFRJ. 
Od 1. 1. 2004 se za te upokojence uporablja zavarovalna podlaga 062. 

 
 

Zavarovalna podlaga 47 se uporablja od 1. 1. 2004 za drugo vrsto zavarovancev 

  
Stari opis podlage Vojaški obvezniki s stalnim prebivališčem v RS, ki služijo vojaški rok v civilni službi (za 

ZZVZZ; veljavno do 31. 12. 2003). 

Novi opis podlage Vojaki obvezniki na prostovoljnem služenju vojaškega roka (ZZVZZ in PIZ) - zavarovalna 
podlaga 047. 

 
 

Zavarovalna podlaga 07 se uporablja od 1. 4. 1992 za drugo vrsto zavarovancev 

Stari opis podlage Podaljšano zavarovanje; veljavna od 1. 10. 1971 do 31. 3. 1992. 

Novi opis podlage Prostovoljna vključitev državljanov RS v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ob 
izpolnjevanju pogojev iz 34. člena ZPIZ-1 - zavarovalna podlaga 007. 
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2. SEZNAM OBVEZNIH PODATKOV ZA PRIJAVO PODATKOV O ZAVAROVANJU 

PODLAGE 

001, 002, 005,
008, 013, 016,
019, 027, 029,
034, 036, 040,

051, 052, 
084, 085 

012, 028,
071, 072,
074, 086,

093 

003, 
007, 
047 
049, 
094, 
095, 
096 

011, 031, 042, 043,
044, 045, 046, 048,
053, 054, 059, 060,
062, 063, 065, 069,
070, 078, 080, 081,

097, 099 

020,
021,
064 

Rubrika P o d a t e k      
 Mikrofilmska številka * * *   

1 Vrsta prijave x x x x x 
2 Ime in sedež zavezanca za prispevek x x x x x 
3 Matična številka PRS (x)     
4 Registrska številka zavezanca x x x x x 
5 Šifra dejavnosti x     
6 Registrska št. prijave potrebe po delavcu (x)     
7 EMŠO x x x x x 
8 Državljanstvo x x x x x 
9 Priimek x x x x x 
10 Ime x x x x x 

11-14 Stalno prebivališče x x x x x 
15-18 Začasno prebivališče (x) (x) (x) (x) (x) 

19 Iztek veljavnosti začasnega prebivališča      
20 Podlaga za zavarovanje x x x x x 
21 Datum začetka zavarovanja x x x x x 
24 Delovni/zavarovalni čas x x x  x 
25 Delovno razmerje x     
26 Številka delovnega dovoljenja (x)     
27 Datum izteka zav. pogojev/del. dovolj. (x)     
28 Izmensko delo x     
29 Šolska izobrazba x     
30 Naziv poklicne/strokovne izobrazbe x     
31 topnja šolske izobrazbe x     
32 Stopnja strokovne usposobljenosti x     
33 Stopnja strokovne izobrazbe x     
34 Poklic, ki ga opravlja x     
35 Poslan v državo (x)     
36 Prostovoljno pokojninsko zavarovanje   (x)   
37 Vrsta invalidnosti (y)     

  
x – obvezen podatek. 
(x) – če podatek obstaja, ga je treba vpisati. 
* – mikrofilmsko številko dodeljuje prijavno-odjavna služba prijavam, ki vključujejo pokojninsko in invalidsko zavarov. 
(y) – samo za osebe v delovnem razmerju, ki so invalidi. 
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3. SEZNAM OBVEZNIH PODATKOV ZA PRIJAVO PODATKOV DRUŽINSKIH 
ČLANOV O ZAVAROVANJU (zavarovalne podlage 075, 077 in 098) 

Vrsta dogodka 
Rubrika P o d a t e k 

prijava (1) odjava (2) sprememba (3) 

zavarovana oseba (nosilec zavarovanja) 

1 Ime in sedež zavezanca x x x 

2 Registrska štev. zavezanca x x x 

3 Dat. začetka zavarovanja x x x 

4 Podlaga za zavarovanje x x x 

5 E M Š O x x x 

6 Priimek in ime x x x 

družinski član 

7 E M Š O x x x 

8 Državljanstvo x  y 

9 Priimek in ime x x x 

10 Vrsta dogodka x x x 

11 Datum dogodka x x x 

12 Podlaga za zavarovanje x  x 

13 Sorodstvo x  y 

14 Ulica s hišno številko x  y 

15 Štev. pošte in kraj pošte x  y 

16 Šifra in naziv občine x  y 

17 Država x  y 

18 Ulica s hišno številko (x)  y 

19 Štev. pošte in kraj pošte (x)  y 

20 Šifra in naziv občine (x)  y 

21 Država (x)  y 

22 Iztek veljavnosti zač. prebivališča v RS (x)  y 

23 Potrdilo o šolanju do (x)  y 

  
x – obvezen podatek. 
(x) – če podatek obstaja, ga je treba vpisati. 
y – vpis podatka, kadar se spreminja 
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4. SEZNAM REGISTROV SAMOSTOJNIH DEJAVNOSTI 

 Poklic/dejavnost Register Upravljalec registra 

1 Zdravstvena  
dejavnost 

 
a/ Register zasebnih zdravstvenih 

delavcev 
b/ Zdravniški register 

Ministrstvo za zdravje, Zdravniška zbornica 
Slovenije 
a/ (Zakon o zdravstveni dejavnosti - Uradni list RS, št. 

9/92; Pravilnik o vodenju registra zasebnih 
zdravstvenih delavcev - Uradni list RS, št. 24/92, 
89/99, 35/00) 

b/ (Zakon o zdravniški službi - Uradni list RS. št. 98/99; 
Pravilnik o zdravniškem registru - Uradni list RS, št. 
35/00, 57/00) 

2 Lekarniška 
dejavnost 

a/ Register lekarnarjev 
b/ Register farmacevtskih  

strokovnih delavcev 

Ministrstvo za zdravje, Lekarniška zbornica 
Slovenije 
(Zakon o lekarniški dejavnosti - Uradni list RS, št. 9/92, 
13/93, 38/99, 86/02) 

3 Raziskovalna 
dejavnost 

Register zasebnih raziskovalcev Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport 
(Zakon o raziskovalni dejavnosti - Uradni list RS, št. 
96/02; Pravilnik o postopku in pogojih za vpis 
posameznikov v register zasebnih raziskovalcev - 
Uradni list RS, št. 42/03, 82/03) 

4 Industrijska 
lastnina 
 

Register zastopnikov  Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino 
(Zakon o industrijski lastnini-1 - Uradni list RS, št. 45/01; 
Pravilnik o načinu opravljanja strokovnega izpita in vpisu 
v ustrezni register zastopnikov pri URSIL - Uradni list 
RS, št. 20/92) 

5 Kulturni delavci Razvid samostojnih ustvarjalcev na 
področju kulture  

Ministrstvo za kulturo 
(Zakon o uresničevanju javnega interesa v kulturi - 
Uradni list RS, št. 96/02; Uredba o pogojih za vpis v 
razvid samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in o 
vodenju tega razvida - Uradni list RS, št. 23/95, 96/02) 

6 Odvetništvo  Imenik odvetnikov, odvetniških 
pripravnikov in odvetniških kandidatov  

Odvetniška zbornica Slovenije 
(Zakon o odvetništvu - Uradni list RS, št. 18/93, 24/96, 
24/01; Statut odvetniške zbornice Slovenije - Uradni list 
RS, št. 15/94, 10/95, 55/96, 45/99, 4/00, 48/01, 13/02) 

7 Notariat Register notarjev  Notarska zbornica Slovenije 
(Zakon o notariatu - Uradni list RS, št. 13/94, 48/94, 
82/94, 41/95, 83/01; Statut notarske zbornice Slovenije - 
Uradni list RS, št. 18/95, 66/96, 30/02, 30/03) 

8 Varovanje in 
dejavnost 
detektivov 

Evidenca licenc na področju 
detektivske dejavnosti 

Detektivska zbornica Slovenije 
(Zakon o detektivski dejavnosti - Uradni list RS, št. 
32/94, 96/02, 7/03; Pravilnik o pogojih za pridobitev in 
odvzem licenc za opravljanje detektivske dejavnosti in o 
načinu vodenja evidenc o licencah - Uradni list RS, št. 
79/99; Statut Detektivske zbornice RS - Uradni list RS, 
št. 79/99, 24/00) 

9 Višje in visoko 
šolstvo 

Razvid zasebnih visokošolskih učiteljev Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport  
(Zakon o visokem šolstvu; Pravilnik o postopku za vpis 
in izbris iz razvida zasebnih visokošolskih učiteljev - 
Uradni list RS, št. 21/94)  

10 Vzgoja in 
izobraževanje 
splošno 

Razvidi (registri) zasebnih učiteljev in 
vzgojiteljev 

Šolske uprave in Ministrstvo za šolstvo, znanost in 
šport  
(Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja - Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 22/00, 
64/01, 101/01, 108/02, 34/03, 79/03)  
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11 Novinarstvo Razvid samostojnih novinarjev Ministrstvo, pristojno za kulturo 
(Zakon o medijih - Uradni list RS, št. 35/01; Uredba o 
postopku in podrobnejših merilih za pridobitev statusa 
samostojnega novinarja in za vodenje razvida kot javne 
knjige - Uradni list RS, št. 105/01) 

12 Rejništvo Register za izvajanje rejniške 
dejavnosti kot poklic 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
(Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti - Uradni list RS, 
št. 110/02, 11/03; Pravilnik o pogojih in postopku za 
izvajanje zakona rejniške dejavnosti - Uradni list RS, št. 
54/03)  

13 Športnik Razvid poklicnih športnikov Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport  
(Zakon o športu - Uradni list RS, št. 22/98, 97/01, 
110/02, 15/03; Pravilnik o vodenju poklicnih športnikov - 
Uradni list RS, št. 50/99) 

14 Zasebni športni 
delavec 

Razvid zasebnih športnih delavcev Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport  
(Zakon o športu - Uradni list RS, št. 22/98, 97/01, 
110/02, 15/03; Pravilnik o vodenju poklicnih športnikov - 
Uradni list RS, št. 50/99) 

15 Veterina Register veterinarskih organizacij Veterinarska zbornica Slovenije 
(Zakon o veterinarstvu - Uradni list RS, št. 33/01, 
110/02; Pravilnik o vodenju registra zasebnih 
veterinarskih organizacij - Uradni list RS, št. 26/97, 
51/99, 33/01; Statut Veterinarske zbornice - Uradni list 
RS, št. 156/02) 

16 Izvršitelj  
a/ Register pooblaščenih izvršiteljev 
 
 
 
 
 
b/ Evidenca izvršiteljev in namestnikov 

izvršiteljev  

Ministrstvo za pravosodje 
a/ (Zakon o kazenskem postopku - Uradni list RS, št. 

63/94; Zakon o Vladi Republike Slovenije Uradni list 
RS, št. 4/93; Pravilnik o pogojih hrambe in 
upravljanju z zaseženimi predmeti, o postopkih za 
vpis v register pooblaščenih izvršiteljev ter o tarifi za 
plačilo dela in stroškov pooblaščenih izvršiteljev - 
Uradni list RS, št. 54/02); Uredba o postopku 
upravljanja z zaseženimi predmeti, premoženjem in 
varščinami - Uradni list RS, št. -22/02, 110/02) 

b/ (Zakon o izvršbi in zavarovanju - Uradni list RS,
št. 51/98, 72/98, 11/99, 89/99, 11/01, 87/02 in 70/03) 

17 Sodni tolmači, 
sodni cenilci in 
izvedenci 

 
a/ Imenik sodnih tolmačev 
b/ Imenik sodnih izvedencev 
c/ Imenik sodnih cenilcev 

Ministrstvo za pravosodje 
a/ (Zakon o sodiščih - Uradni list RS, št. 19/94; 

Pravilnik o sodnih tolmačih - Uradni list RS, št. 
49/02, 75/03) 

b/ (Zakon o sodiščih - Uradni list RS, št. 19/94 
c/ (Zakon o sodiščih - Uradni list RS, št. 19/94 

18 Sobodajalec Register sobodajalcev Pristojna upravna enota 
(Zakon o gostinstvu - Uradni list RS, št. 1/95) 
Pravilnik o vsebini in načinu vodenja registra 
sobodajalcev - Uradni list RS, št. 70/99) 

19 Morski ribiči Ribiški register Pristojna upravna enota 
(Zakon o morskem ribištvu - Uradni list RS, št. 58/02; 
Pravilnik o načinu vodenja ribiškega registra in o 
obrazcu ribiškega registra in o obrazcu dovoljenj za 
gospodarski ribolov - Uradni list RS, št. 20/77, 27/87, 
36/96, 58/02, 69/03) 

20 Druge dejavnosti Niso predpisani posebni registri 
oziroma vpisniki  

Potrdila pristojne davčne uprave, da je oseba 
zavezanec za davek od poklicne dejavnosti, ki jo 
opravlja kot edini ali glavni poklic 
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5. KLASIFIKACIJA ŠOL 

000 Brez šole 

OSNOVNO IZOBRAŽEVANJE 

101 Zaključeni 1-3 razredi osnovne šole 
104 Zaključeni 4 razredi osnovne šole 
105 Zaključenih 5-7 razredov osnovne šole 
108 Zaključena osnovna šola 

SREDNJE IZOBRAŽEVANJE 

Šole za kvalificirane delavce in drug strokovni kader 
(201-291) 

Šole za kvalificirane delavce (201-239) 
201 Rudarske in topilniške 
204 Lesnopredelovalne 
205 Kovinske in strojne 
206 Ladjedelniške 
207 Elektrotehniške in za elektrozveze 
208 Tekstilne 
209 Usnjarske (čevljarske in gumarske) 
210 Kemijsko-tehnološke in živilske 
211 Proizvodnja papirja 
213 Grafične 
214 Gradbene 
218 Železniški promet 
219 Pomorski in rečni promet 
220 Cestni promet 
221 PTT promet 
222 Druge prometne 
228 Druge tehniške (tudi tiste brez oznake stroke) 
231 Kmetijske 
233 Gozdarske 
234 Veterinarske 
235 Trgovske 
236 Turistične in gostinske 
238 Osebne storitve 
239 Druge šole za kvalificirane delavce 

Šole za drug strokovni kader (241-291) 
241 Medicinske 
242 Stomatološke 
243 Farmacevtske 
263 Administrativno-upravne 
264 Finančno-komercialne (in ekonomske) 
272 Umetniške 
278 Verske 
281 Ostale šole za drug strokovni kader 
291 Splošne (splošnotehniške) srednje šole 

Šole za visokokvalificirane delavce (301-339) 
301 Rudarske 
305 Kovinske in strojne 
306 Ladjedelniške 
307 Elektrotehniške in za elektrozveze 
308 Tekstilne 
310 Kemijsko-tehnološke in živilske 
313 Grafične 

314 Gradbene 
318 Železniški promet 
319 Pomorski in rečni promet 
320 Cestni promet 
321 PTT promet 
322 Druge prometne 
328 Druge tehniške (tudi tiste brez oznake stroke) 
335 Trgovske 
336 Turistične in gostinske 
339 Druge šole za visokokvalificirane delavce 

(tudi tiste brez oznake stroke) 

Šole za srednji kader (400-481) 
400 Gimnazije 

Srednje šole za strokovni kader (401 - 481) 
401 Rudarske 
402 Geološke 
403 Metalurške 
404 Lesno-industrijske (lesnopredelovalne) 
405 Kovinske in strojne 
406 Ladjedelniške 
407 Elektrotehniške in za elektrozveze ter 
 računalništvo 
408 Tekstilne 
409 Usnjarske (čevljarske in gumarske) 
410 Kemijsko-tehnološke in živilske 
413 Grafične 
414 Gradbene 
416 Arhitektske 
417 Geodetske 
418 Železniški promet 
419 Pomorski in rečni promet 
420 Cestni promet 
421 PTT promet 
422 Druge prometne 
428 Druge tehniške (tudi tiste brez oznake) 
431 Kmetijske 
432 Hidrometeorološke 
433 Gozdarske 
434 Veterinarske 
435 Ekonomske 
436 Turistične in gostinske 
441 Medicinske 
442 Stomatološke 
443 Farmacevtske 
451 Učiteljske 
454 Šole za vzgojitelje 
455 Za telesno kulturo 
458 Druge srednje šole za učiteljski kader 
463 Administrativno-upravne 
468 Bibliotekarske 
471 Glasbene 
472 Druge umetniške 
478 Verske 
481 Druge šole za srednji kader 

Srednje usmerjeno izobraževanje (503-582) 
503 Metalurške 
504 Lesnopredelovalne 



NAVODILO ZA PRIJAVO PODATKOV, RAZLIČICA 1 101 

MAJ 2005 

505 Strojne in kovinarske 
506 Ladjedelniške 
507 Elektrotehniške in računalniške 
508 Tekstilne 
509 Usnjarske in gumarske 
510 Kemijsko-tehnološke 
512 Rudarske in geološke 
513 Grafične 
515 Gradbene in geodetske 
523 Prometne 
530 Energetske 
531 Kmetijske 
532 Hidrometeorološke 
533 Gozdarske 
534 Veterinarske 
535 Ekonomske 
536 Gostinske in turistične 
538 Storitvene 
541 Zdravstvene 
550 Naravoslovno-matematične in informacijske 
559 Pedagoške 
564 Pravne in administrativne 
570 Gasilske 
573 Umetniške 
574 Trgovske 
575 Živilske 
576 Prevajalske 
577 Kulturne 
582 Druge usmeritve 
 
VIŠJE IZOBRAŽEVANJE 

Višje šole (601-681) 
601 Rudarske 
602 Geološke 
604 Lesno-industrijske (lesnopredelovalne) 
605 Strojne 
607 Elektrotehniške in za elektrozveze 
608 Tekstilne 
609 Usnjarske in čevljarske 
610 Kemijsko-tehnološke in živilske 
613 Grafične 
614 Gradbene 
617 Geodetske 
618 Železniški promet 
619 Pomorski in rečni promet 
621 PTT promet 
622 Druge prometne 
628 Druge tehniške (tudi tiste brez oznake smeri) 
631 Kmetijske 
635 Ekonomsko-komercialne 
636 Turistične in gostinske 
641 Medicinske 
642 Stomatološke 
651 Pedagoške 
654 Strokovne pedagoške šole 
655 Višje šole za telesno kulturo 
656 Višje defektološke 
658 Druge višje šole za učiteljski kader 
663 Upravne 
678 Verske 
681 Druge višje šole 

I. Stopnja fakultet, visokih šol (702-781) 
702 Geološka 
705 Strojna 
707 Elektrotehniška in računalniška 
710 Kemijsko-tehnološka 
714 Gradbena 
716 Arhitektska 
717 Geodetska 
731 Kmetijska 
732 Gozdarska 
735 Ekonomska 
738 Organizacijske vede 
742 Stomatološka 
751 Filozofska 
752 Naravoslovno-matematična 
754 Industrijska pedagogika 
756 Defektološka 
761 Pravna 
771 Glasbena 
781 Prva stopnja na drugih fakultetah 
 (in visokih šolah) 

VISOKO IZOBRAŽEVANJE 

Fakultete, visoke šole (801-881) 
801 Rudarska 
802 Geološka 
803 Metalurška 
805 Strojna 
806 Ladjedelniška 
807 Elektrotehniška in računalniška 
810 Kemijsko-tehnološka 
812 Živilsko-tehnološka 
814 Gradbena 
816 Arhitektska 
817 Geodetska 
822 Prometna 
828 Tehniška brez oznake smeri 
831 Kmetijska 
833 Gozdarska 
834 Veterinarska 
835 Ekonomska 
837 Organizacijske vede 
841 Medicinska 
842 Stomatološka 
843 Farmacevtska 
851 Filozofska 
852 Naravoslovno-matematična 
854 Industrijska pedagogika 
855 Telesna kultura 
856 Defektološka 
861 Pravna 
862 Za politične vede 
863 Upravna 
878 Teološka 
881 Druge fakultete in visoke šole 

Umetniške akademije (891-894) 
891 Glasbena 
892 Za likovno umetnost 
893 Za uporabno umetnost 
894 Za dramsko umetnost 
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SEZNAM ŠOL 
OSNOVNO IZOBRAŽEVANJE 

101 Zaključeni 1-3 razredi osnovne šole 

Osnovna šola 
Osnovne šole s prilagojenim predmetnikom in 
učnim načrtom (posebne osnovne šole) za otroke 
z motnjami v telesnem in duševnem razvoju 
Šole in tečaji za odrasle z opravljenim izpitom za 
III. razred osnovne šole 

104 Zaključeni 4 razredi osnovne šole 

Štiriletna osnovna šola 
Zaključeni 4 razredi petletne do osemletne 
osnovne šole 
Osnovne šole s prilagojenim predmetnikom in 
učnim načrtom (posebne osnovne šole) za otroke 
z motnjami v telesnem in duševnem razvoju 
Turška šola 

105 Zaključenih 5-7 razredov osnovne šole 

Petletna osnovna šola 
Šestletna (podaljšana) osnovna šola 
Višja ljudska šola 
Albanska šola 
Nemška osnovna šola 
Višja ljudska šola - Anglija 
Višja dekliška šola 
Dekliška šola ali licej 
Državna meščanska šola 
Meščanska šola 
Šole in tečaji za odrasle z zaključenim V., VI., VII.  
razredom osnovne šole 

108 Zaključena osnovna šola 
(sedemletna, osemletna, nižja gimnazija, 
meščanska šola) 

Osemletna osnovna šola 
Sedemletna osnovna šola 
Osnovna šola 
Ljudska šola 
Višja ljudska šola 
Višja osnovna šola 
Podaljšana - ponavljalna šola 
Podaljšana osnovna šola 
Avstrijska šola 
Madžarska šola 
Nemška šola 
Italijanska šola 

Turška šola 
Višja dekliška šola 
Dekliška šola 
Katoliška nižja dekliška šola Zavoda sv. Jožefa v 
Sarajevu 
Osnovne šole s prilagojenim predmetnikom in 
učnim načrtom  
(posebne osnovne šole) za otroke z motnjami v 
telesnem in duševnem razvoju v rangu osnovne 
šole oziroma nižje gimnazije 
Šole (oddelki, tečaji) za skrajšano šolanje 
odraslih z  opravljenim izpitom za VIII. razred 
osnovne šole 
Meščanska šola 
Nižja gimnazija 
"Progimnazija" 
Realna gimnazija 
Klasična gimnazija 
Realka  
Francosko-srbska gimnazija v Beogradu 
Šola za splošno izobraževanje delavcev in 
uslužbencev (delavska gimnazija) 
Frančiškanska šestletna gimnazija v Visokem 
Šola za splošno izobraževanje partijskega kadra 

SREDNJE IZOBRAŽEVANJE 

Šole za kvalificirane delavce in drug strokovni 
kader (201-291) 

Šole za kvalificirane delavce (201-239) 

201 Rudarske in topilniške 

Rudarska šola 
Industrijsko-rudarska šola pri podjetju 
Šola s praktičnim poukom rudarsko-naftne stroke 
Šola s praktičnim poukom rudarske stroke 
Šola učencev v gospodarstvu rudarske stroke 
Rudarski odsek industrijske šole 
Metalurška industrijska šola pri podjetju 
Topilniška stroka metalurško-tehnološke šole 
Topilniška šola 
Topilniški odsek industrijske šole 
Naftni odsek šole s praktičnim poukom 
Rudarski ekonomski tečaj Ministrstva za rudnike 
FNRJ 
Šola za metalurške delavce 
Šola za globinske vrtalce 

204 Lesnopredelovalne 

Lesnopredelovalna šola 
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Lesna šola 
Lesnopredelovalni (lesni, tesarski, mizarski, 
kolarski, rezbarski idr.) odsek - stroka moške 
obrtniške šole 
Lesnopredelovalni (lesni, tesarski, mizarski, 
kolarski, rezbarski idr.) odsek - stroka industrijske 
šole 
Lesnopredelovalni (lesni, tesarski, mizarski, 
kolarski, rezbarski idr.) odsek - stroka šole 
učencev v gospodarstvu 
Lesnopredelovalni (lesni, tesarski, mizarski, 
kolarski, rezbarski idr.) odsek - stroka šole s 
praktičnim poukom 
Lesnopredelovalni (lesni, tesarski, mizarski, 
kolarski, rezbarski idr) odsek - stroka 
ladjedelniške šole 
Lesnopredelovalni (lesni, tesarski, mizarski, 
kolarski, rezbarski idr) odsek - stroka mešane 
šole učencev v gospodarstvu 
Lesnopredelovalni (lesni, tesarski, mizarski, 
kolarski, rezbarski idr.) odsek - stroka železniške 
obrtne šole 
Mizarska šola 
Industrijska šola gozdno-industrijskega podjetja, 
Drvar 
Sodarska obrtna šola - Doboj 
Šola za lesarske delavce 

205 Kovinske in strojne 

Kovinska šola 
Nižja strokovna kovinska šola 
Strokovna kovinska šola 
Šola za izobraževanje delavcev kovinske stroke 
Kovinsko-predelovalna šola s praktičnim poukom 
Šola za kvalificirane delavce kovinske stroke 
Šola za kvalificirane delavce strojne stroke 
Šola učencev v gospodarstvu kovinske stroke 
Šola za tehnične risarje kovinske stroke 
Šola s praktičnim poukom kovinske stroke 
Kovinski odsek - stroka moške obrtne šole 
Kovinski odsek - stroka industrijske šole 
Kovinski odsek - stroka železniško-obrtne šole 
Kovinski odsek - stroka šole za kvalificirane 
delavce 
Kovinski odsek - stroka šole s praktičnim poukom 
Kovinski odsek - stroka šole učencev v 
gospodarstvu 
Kovinski odsek - stroka metalurško-tehnološke 
šole 
Kovinski odsek - stroka elektrogospodarske šole 
Kovinski odsek - stroka politehnične šole 
Izobraževalnega centra "Rade Končar" 

Kovinski odsek - stroka ladjedelniške šole s 
praktičnim poukom 
Kovinski odsek - stroka elektrokovinarske šole 
Kovinski odsek - stroka železniške industrijske 
šole 
Kovinski odsek - stroka šole s praktičnim poukom 
za izobraževanje KV delavcev v ladjedelništvu 
Kovinski odsek - stroka šole za gradbene delavce 
Strojni odsek - stroka šole za KV delavce elektro 
in strojne stroke 
Kovinska stroka šole za KV delavce kovinske in 
elektrotehnične stroke 
Kovinska stroka šole za KV delavce kovinske in 
gradbene stroke 
Strokovna mehanična šola 
Šola za avtomehanike 
Avtokovinski odsek - stroka šole prometne in 
avtokovinske stroke 
Šole za voznike avtomehanike 
Aviotehnična šola 
Posebna šola za mehanike pri Ministrstvu za PTT 
Šola za mehanike Ministrstva za PTT 
Šola za optike in precizne mehanike 
Strokovna remont šola 
Strojnoključavničarska šola 
Strojnoključavničarski odsek moške obrtne šole 
Obrtna ključavničarska šola 
Ključavničarska šola 
Šola parnih kotlov Prokuplje 
Šola za avtogene livarje 
Nižja strokovna kovaška šola 
Strojna mornariška podoficirska šola 
Strojna šola mornarice v Kumboru 
Strojna pomorska šola 
Ladjarsko-strojni odsek nižje ladjarske šole 
Obrtna šola pri Livarni železa v Osijeku 
Državna puškarska šola v Kranju in v Užicah 
Nižja kmetijska strojna šola 
Kmetijska strojna šola 
Kmetijsko-mehaničarska šola 
Kmetijsko-strojni odsek posebne kmetijske šole 
Kovinostrugarska šola 
Šola tovarne tirnih in jeklenih konstrukcij SINVOZ 
Zrenjanin 
Šola za izdelovalce vijakov 
Šola za varilce 

206 Ladjedelniške 

Ladjedelniška šola 
Ladjedelniška stroka industrijske šole 



104 NAVODILO ZA PRIJAVO PODATKOV, RAZLIČICA 1 

MAJ 2005 

Ladjedelniška šola s praktičnim poukom - 
ladjedelniški odsek 
Ladjedelniški odsek - stroka ladjedelniške šole 
Ladjedelniški odsek -  stroka šole s praktičnim 
poukom 
Ladjedelniški odsek - stroka šole učencev v 
gospodarstvu 

207 Elektrotehniške in za elektrozveze 

Elektrotehniška šola 
Elektrošola učencev v gospodarstvu 
Elektrošola s praktičnim poukom 
Električarska šola 
Elektronska šola s praktičnim poukom 
Elektromonterska šola 
Elektrotehnični odsek - stroka moške obrtne šole 
Elektrotehnični odsek - stroka industrijske šole 
Elektrotehnični odsek - stroka elektrogospodarske 
šole 
Elektrotehnični odsek - stroka šole za KV delavce 
Elektrotehnični odsek - stroka šole s praktičnim 
poukom 
Elektrotehnični odsek - stroka šole učencev v 
gospodarstvu 
Elektrotehnični odsek - stroka metalurško-
tehnološke šole 
Elektrotehnični odsek - stroka politehnične šole  
Izobraževalnega centra "Rade Končar" 
Elektrotehnični odsek - stroka ladjedelniške šole 
Elektrotehnični odsek - stroka železniške obrtne 
šole 
Elektrotehnični odsek - stroka železniško 
industrijske šole 
Elektrotehnični odsek - stroka šole za KV delavce 
elektro in strojne stroke 
Elektrotehnični odsek - stroka šole za gradbene 
delavce 
Elektrotehnična stroka šole za KV delavce 
kovinske in elektrotehnične stroke 
Tehnična šola za KV delavce podjetja "Rade 
Končar" 
Elektro odsek poklicne kovinarske in elektro šole 
Tehnična šola za elektrozveze 
Stroka elektrozveze železniške industrijske šole 
Elektrogospodarska šola 
Smer elektrozveze šole za telekomunikacije 
Šola za telekomunikacijske delavce 
Industrijska šola "Nikola Tesla" Zagreb 
Kabelska šola 
Kabelska šola za odrasle 
Kinotehnična šola 
Kinotehnična stroka industrijske šole 

208 Tekstilne 

Tekstilna šola 
Tekstilna šola za KV delavce 
Tekstilna šola s praktičnim poukom 
Tekstilna šola učencev v gospodarstvu 
Tekstilna stroka - odsek šole učencev v 
gospodarstvu 
Tekstilna stroka industrijske šole 
Tekstilna stroka industrijske šole kombinata 
"Jugoplastika" 
Šola za KV konfekcijske delavce 
Konfekcijska šola 
Ženska obrtna šola za krojenje in vezenje 
Konfekcijski odsek - stroka šole učencev v 
gospodarstvu 
Konfekcijska stroka - odsek šole s praktičnim 
poukom 
Šola za konfekcijske delavce 
Šola za tekstilne delavce 

209 Usnjarske (čevljarske in gumarske) 

Usnjarska šola 
Usnjarska šola v Visokem 
Šola za KV delavce usnjarsko-čevljarske stroke 
Šola s praktičnim poukom čevljarsko-usnjarske 
stroke 
Usnjarskopredelovalna šola učencev v 
gospodarstvu 
Usnjarsko-gumarska šola s praktičnim poukom 
Tehnična čevljarska šola - oddelek za KV 
delavce 
Čevljarska šola 
Šola za čevljarske delavce 
Gumarska šola 
Šola za gumarske delavce 
Usnjarsko-čevljarska - gumarska stroka - odsek 
industrijske šole 
Usnjarsko-čevljarska - gumarska stroka šole s 
praktičnim poukom 
Usnjarsko-čevljarska - gumarska stroka šole 
učencev v gospodarstvu 
Usnjarsko-čevljarska - gumarska stroka 
industrijske šole kombinata "Jugoplastika" 
Poklicna šola za usnjeno in krzneno konfekcijo 
Šmartno pri Litiji 
Poklicna usnjarsko-galanterijska šola Domžale 

210 Kemijsko-tehnološke in živilske 

Kemijska šola 
Kemijsko-industrijska šola 
Kemijska šola Ruše - Maribor 
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Kemijsko-metalurška šola 
Šola za KV delavce kemijske stroke 
Kemijska šola s praktičnim poukom 
Kemijska šola s praktičnim poukom obrtne in  
laboratorijske smeri 
Kemijska stroka - odsek industrijske šole 
Kemijska stroka - odsek šole s praktičnim 
poukom 
Kemijska stroka - odsek šole učencev v 
gospodarstvu 
Kemijska stroka - odsek elektro šole s praktičnim 
poukom 
Šole za KV delavce kemijske in živilske stroke 
Šola za KV delavce kmetijske in živilske stroke - 
živilska stroka 
Živilska šola 
Šola za živilske delavce 
Šola učencev v gospodarstvu živilske stroke 
Oljarska šola 
Tehnična šola za predelovalce mesa 
Konzervna šola 
Konzervna stroka - industrijske šole 
Živilska stroka šole učencev v gospodarstvu 
Kemijsko-farmacevtska - biološka stroka 
industrijske šole 
Višji tečaj za proizvodnjo sokov in predelavo 
sadja in zelenjave 

211 Proizvodnja papirja 

Stroka proizvodnje papirja industrijske šole 
Stroka proizvodnje papirja šole za KV delavce 
Šola za proizvodnjo papirja - Banja Luka 
Papirniška šola Vevče pri Ljubljani 
Poklicna papirniška šola 

213 Grafične 

Grafična šola 
Grafična industrijska šola 
Grafična šola za KV delavce 
Grafična šola s praktičnim poukom 
Grafična šola učencev v gospodarstvu 
Grafična stroka industrijske šole 
Grafična stroka šole s praktičnim poukom 
Grafična stroka šole učencev v gospodarstvu 

214 Gradbene 

Gradbena šola 
Industrijska gradbena šola 
Obrtna gradbena šola 
Gradbena moška obrtna šola 
Nižja gradbena šola 

Šola za gradbene delavce 
Gradbena šola za KV delavce 
Gradbena šola za učence v gospodarstvu 
Gradbena stroka šole za KV delavce gradbeno-
kemijske stroke v Subotici 
Gradbena stroka šole za KV delavce kovinske in 
gradbene stroke - Novi Kneževac 
Poldržavna gradbena šola v Beogradu 
Gradbeno-geodetska akademija profesorja 
Andonoviča 
Gradbena stroka - odsek moške obrtne šole 
Gradbeni odsek - stroka šole učencev v 
gospodarstvu 
Gradbeni odsek - stroka šole s praktičnim 
poukom za izobraževanje KV delavcev v 
gradbeništvu 
Gradbeni odsek - stroka ladjedelniške šole 
Gradbeni odsek - stroka šole s poklicnim poukom 
Zidarski odsek moške obrtne šole 
Kamnoseška šola na Korčuli in Braču 
(kamnoseška šola s praktičnim poukom) 
Hidrogradbena šola 
Strokovno-dimnikarska šola 
Gradbena stroka lesnopredelovalne šole 
Šola za proizvodnjo gradbenega materiala 

218 Železniški promet 

Železniška šola 
Nižja železniška šola 
Železniško industrijska šola (samo prometni 
odsek) 
Železniška obrtna šola 
Šola za strojevodje 
Šola za odpravnike vlakov 
Tečaj za strojne poslovodje 
Državni tečaj za strojnike 
Tečaj za nadzornike prog pri železniški šoli 
Železniška prometno-transportna šola 

219 Pomorski in rečni promet 

Nižja brodarska šola 
Brodarska industrijska šola 
Državni tečaj za I. strojnika v rečnem ladjarstvu 
Tečaj navtike prejšnjih navtičnih šol 

220 Cestni promet 

Avtoprometna šola 
Strokovna šoferska šola 
Šoferski odsek - stroka šole prometne in 
avtokovinske stroke 
Šola za voznike motornih vozil 
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221 PTT promet 

Telefonska šola 
Poštarska šola 
Šola s praktičnim poukom za telekomunikacije 
Šola za telekomunikacije 
Strokovna PTT šola Ljubljana 
Šola za telefoniste 

222 Druge prometne 

Pilotska šola 
Pomorska - letalska šola 
Transportna šola 
Prometna in transportna šola s praktičnim 
poukom 

228 Druge tehniške (tudi tiste brez oznake stroke) 

Tobačna stroka industrijske šole 
Steklarska šola 
Steklarska stroka industrijske šole 
Tehnična šola 
Industrijska obrtna šola 
Nižja tehnična šola 
Steklarska stroka šole učencev v gospodarstvu 
Industrijska keramična šola 
Industrijska šola 
Keramična stroka šole s praktičnim poukom za  
izobraževanje KV delavcev v gradbeni industriji 
Keramična stroka šole učencev v gospodarstvu  
Stroka proizvodnje gradbenega materiala 
industrijske šole 
Stroka proizvodnje gradbenega materiala šole za 
izobraževanje KV delavcev v gradbeništvu 
Tehnično-sanitarna stroka industrijske šole 
Šola za poklicne gasilce v Ljubljani 
Šola za tobačne delavce 
Šola za oskrbnike 

231 Kmetijske 

Kmetijska šola 
Kmetijska šola s praktičnim poukom 
Kmetijska stroka šole učencev v gospodarstvu 
Poklicna šola za kmetovalce 
Nižja kmetijska šola 
Posebna kmetijska šola 
Nižja posebna kmetijska šola 
Vinogradniško-sadjarska šola 
Vinogradniška šola 
Vrtnarska šola 
Čebelarska šola 

Poklicna mlekarska šola 
Kmetijsko-mlekarska šola - Pirot 
Poklicna kmetijsko-mlekarska šola - Francija 
Kmetijska šola za brigadirje 
Posebna brigadirska šola v Futogu 
Kmetijsko-gospodinjska šola 
Kmetijsko-gospodinjski odsek posebne kmetijske 
šole 
Kmetijsko-zadružni odsek posebne kmetijske 
šole 
Kmetijsko-obrtni odsek kmetijske šole za 
brigadirje 
Gospodinjska šola (nižja) dr. Kreka v Ljubljani 
Zadružno-gospodinjska šola v Ljubljani 
Kmetijsko-traktorska šola 
Kmetijska strojna šola 
Kmetijska stroka šole za KV delavce kmetijske in 
živilske stroke - B Karlovac 
Okrasnovrtnarska stroka šole s praktičnim 
poukom  
Ribiška pomorska šola Portorož 

233 Gozdarske 

Nižja gozdarska šola 
Logarska šola 
Šola za KV delavce gozdarske stroke 
Gozdarska stroka (nega gozdov) šole s 
praktičnim poukom 
Gozdarska šola v Mariboru 
Šola za gozdarske delavce 

234 Veterinarske 

Nižja veterinarska šola 
Veterinarski odsek kmetijske šole za brigadirje 

235 Trgovske 

Trgovska šola 
Šola za trgovce 
Trgovska šola učencev v gospodarstvu 
Trgovska šola s praktičnim poukom 
Trgovska stroka šole učencev v gospodarstvu  
Trgovska stroka šole s praktičnim poukom 
Trgovska stroka šole za KV delavce v trgovini in 
gostinstvu 
Trgovska stroka šole za KV delavce 
Trgovska šola 
Trgovska šola BTO - D Rečica 
Trgovska šola Trgovske mladine 
Državna trgovska šola 
Trgovska gremijalna šola 
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Nižja strokovna trgovska šola 
Nižja strokovna šola Trgovske mladine 
Nižja šola Trgovske mladine 
Obrtna trgovska šola 
Ženska trgovska šola 
Mlinarska trgovska šola 
Trgovska šola za odrasle - Novi Sad 
Dvorazredna trgovska šola 

236 Turistične in gostinske 

Gostinska šola 
Gostinsko-turistična šola 
Gostinska šola s praktičnim poukom 
Gostinska šola učencev v gospodarstvu 
Nižja gostinska šola 
Šola za gostinske delavce 
Gostinska stroka šole s praktičnim poukom 
Gostinska stroka šole za KV delavce v trgovini in 
gostinstvu 
Gostinska šola za odrasle - Novi sad 

238 Osebne storitve 

Šola za dimnikarje 
Stroka osebnih storitev in obrti šole za KV 
delavce 
Stroka osebnih storitev in obrti šole učencev v 
gospodarstvu 
Stroka osebnih storitev in obrti šole s praktičnim 
poukom 
Splošna komunalna stroka šole s praktičnim 
poukom 
Brivsko-lasuljarska stroka šole s praktičnim 
poukom 
Frizersko-brivska - lasuljarska šola za KV 
delavce 
Poklicna frizerska šola 
Poklicna tapetniška šola 
Poklicna fotografska šola 

239 Druge šole za KV delavce (tudi brez oznake 
stroke) 

Šola za izdelovalce preprog 
Nižja čipkarska šola 
Nižja ženska delavska šola 
Ženska strokovna šola 
Obrtna gospodarska šola 
Državna obrtna šola v Zagrebu 
Obrtna šola 
Moška obrtna šola 
Ženska obrtna šola 

Nižja vojna obrtna šola 
Vajeniška strokovno nadaljevalna šola 
Obrtno nadaljevalna šola 
Ženska nadeljevalna delavska šola 
Šola učencev v gospodarstvu (Češka) 
Šola za kvalificirane delavce 
Šola za izobraževanje KV delavcev 
Šola učencev v gospodarstvu 
Mešana šola učencev v gospodarstvu 
Šola s praktičnim poukom 
Posebne šole v rangu šol za KV delavce (šola 
učencev v gospodarstvu, šola s praktičnim 
poukom) za otroke motene v telesnem ali 
duševnem razvoju - (če ni oznake stroke) 
Šola s praktičnim poukom za več strok 
Šola s praktičnim poukom - osebne storitve 
Šola za KV delavce za odrasle - Ada 
Šola za učence v gospodarstvu z več strokami 
Posebne šole s praktičnim poukom za 
gluhoneme otroke 
Posebne šole s praktičnim poukom za otroke s 
poškodovanim vidom 
Šola za duševno prizadete otroke 
Poklicna šola za vedenjsko in osebnostno 
motene 
Vrbopletarska šola 
Pletarska šola v Opuzenu 

Šole za drug strokovni kader (241-291) 

241 Medicinske 

Nižja medicinska šola 
Nižja medicinska sanitetna šola 
Tehnična sanitetna šola 
Nižja medicinska šola za laborante 
Šola za medicinske higienike 
Državna šola za higienike medicinske smeri v 
Beogradu 
Šola za medicinske tehnike, rentgenske 
pomočnike in  
kirurške pomočnike 
Šola za medicinske tehnike v Ljubljani 
Šola za medicinske sestre v Titogradu 
Šola za bolničarje 
Šola s praktičnim poukom za bolničarje 
Bolničarska šola za nego duševnih bolnikov 
Bolničarska podoficirska šola 
Medicinska šola za bolničarje 
Šola za bolničarje in otroške negovalke 
Babiška šola 
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Šola s praktičnim poukom za babice 
Nižja medicinska šola za babice 
Šola za strežnice 
Šola za otroške negovalke 
Medicinska šola za otroške negovalke 
Šola za babice in otroške negovalke 
Medicinska šola za dezinfektorje 
Tečaj za babice in otroške negovalke 
Tečaj za medicinske higienike 
Tečaj za bolničarje 
Tečaj srednje medicinske šole Cetinje 

242 Stomatološke 

Šola za zobne asistente 
Tečaj za zobne asistente 
Šola za zobne asistente Novi Sad 

243 Farmacevtske 

Šola za lekarniške laborante 
Tečaj za lekarniške laborante 

263 Administrativno-upravne 

Birotehnična šola 
Administrativna šola 
Nižja administrativna šola 
Nižja upravna šola 
Daktilografska šola 
Stenodaktilografska šola 
Administrativni tečaj v Kruševcu 
Srednji administrativni tečaj 
Višji administrativni tečaj 

264 Finančno-komercialne (in ekonomske) 

Finančna šola 
Šola za vodilni kader filiale Narodne banke FNRJ 
Tečaj za vodje oddelkov finančne kontrole  
Srednji finančni tečaj Ministrstva za finance NR 
Srbije 
Višji finančni tečaj Ministrstva za finance FNRJ 
Računovodsko-finančni tečaj z zaključnim izpitom 
Tečaj za blagajnike pri železniški šoli 
Državni tečaj enostavnega knjigovodstva in 
računovodstva 
Šestmesečni državni tečaj knjigovodstva v Puli 
"Komercijum" enoletni trgovski tečaj prof. Braneta 
Todorovića 
Ekonomska splošna šola (prva dva razreda te 
šole Izobraževalnega centra Rade Končar) 
Višji ekonomski tečaj Gospodarskega sveta vlade 
FNRJ 

Nižja trgovska (ekonomska) šola 
Gospodarska šola Vučitrn 
Trgovski tečaj triletne šole "Merkur" v Beogradu 
in Zagrebu 

272 Umetniške  

Nižja glasbena šola 
Nižja pripravljalna stopnja pri glasbeni akademiji 
(konservatorij) 
Nižja (osnovna) stopnja glasbene šole 
Pokrajinska glasbena šola v Sarajevu - nižja 
stopnja  
Nižja baletna šola 
Nižja šola za uporabno umetnost 
Umetniška šola 
Nižja šola za umetniško obrt 
Državna šola za umetniško obrt 
Obrtna šola za umetniško mizarstvo 
Šola za umetniške ženske domače obrti in 
vezenje 
Privatna ženska obrtna šola častitih sester v 
Ljubuškem 
Umetniško-obrtna šola v Splitu 
Šola za osnovno glasbeno izobraževanje 
Šola za osnovno baletno izobraževanje 

278 Verske 

Medresa (muslimanska šola) 
Mektabi sultanije - nižji tečaj (turška gimnazija) 
Travnik Elči Ibrahim pašina ferzije medresa 
Gimnazija arabske šole 
Nižji tečaj meščanske idadije 
Islamska ženska šola v Sarajevu 
Šola Mektebi Edelija v Skopju 
Nižja okrožna medresa 
Nižji tečaj Husrefbegove medrese v Sarajevu 
Koskih Mehmed pašina medresa v Mostarju 
Ruždija 
Arabska šola 
Arabska medresa 
Šola za hodže 
Meniška šola v samostanih Rakovica in Visoki 
Dečani 
Bolgarska duhovniška šola v Skopju 
Teološka šola 
Verska šola 

281 Ostale šole za drug strokovni kader 

Gospodinjska šola 
Nižja gospodinjska šola 
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Šola za tehnične risarje Novi Sad 
Poklicna šola za tehnične risarje 
Bibliotekarska šola 
Šola za socialno in higiensko zaščito otrok v 
Ljubljani 

291 Splošne (splošnotehnične) srednje šole 

Splošna srednja šola 
Splošna (tehniška) srednja šola 
Šola za strokovno izobraževanje 

Šole za visokokvalificirane delavce (301-339) 

301 Rudarske 

Rudarsko-nadzorniška šola 
Rudarsko-nadzorniška šola - višji tečaj 
Mojstrsko-rudarska šola 
Rudarska šola za VKV delavce 
Šola za VKV delavce rudarske stroke 
Topilniška šola za VKV delavce 
Tečaj za izobraževanje rudarsko-tehnološkega 
pomožnega kadra v Sarajevu 

305 Kovinske in strojne 

Delovodska avtomehaniška šola 
Kovinska šola za VKV delavce 
Šola za VKV delavce kovinske stroke 
Kovinskopredelovalna šola za VKV delavce 
Mojstrsko-delovodska šola - odseki: mehaniški, 
strojni, strojno-strugarski 
Kovinska stroka - odsek šole za VKV delavce 
Kovinska stroka - mojstrsko-delovodske šole 
Kovinska šola mojstrsko-poslovodske šole 
Strojna šola za VKV delavce 
Strojni odsek - stroka šole za VKV delavce 
Strojni odsek - stroka šole za VKV delavce 
elektro in strojne stroke 
Delovodska strojna in avtomehaniška šola 
Delovodska strojna šola 
Strojni odsek delovodske metalurške in strojne 
šole 
Strojni odsek - stroka šole za obratne tehnike 
VKV delavce - oddelek za VKV delavce 
Strojno-kmetijska traktorska šola za VKV delavce 
Kovaška šola za VKV delavce 
Deželna kovaška šola - Zagreb 
Šola za vodilni kader v industriji v Zagrebu 
Tečaj za obratne tehnike 

306 Ladjedelniške 

Ladjedelniška šola za VKV delavce 

Ladjedelniška stroka - odsek šole za VKV 
delavce 
Ladjedelniška stroka - odsek mojstrsko-
delovodske šole 

307 Elektrotehniške in za elektrozveze 

Delovodska elektrošola 
Elektrotehniška šola za VKV delavce 
Elektrotehniška poslovodska šola 
Elektrotehniška stroka mojstrsko-poslovodske 
šole 
Elektrotehniška stroka šole za VKV delavce 
Elektrotehniška stroka šole za VKV delavce 
elektro in strojne stroke 
Elektrotehniška stroka šole za obrtne tehnike in 
VKV delavce - oddelek za VKV delavce 
Tehniška šola za VKV delavce Izobraževalnega 
centra "Rade Končar" 
Elektroinštalaterski odsek mojstrsko-delovodske 
šole 
Radiotelegrafska šola 
Kablovska šola za VKV delavce Novi Sad 
Kinotehnična stroka - mojstrsko-poslovodske šole 

308 Tekstilne 

Delovodska konfekcijska šola 
Delovodska tekstilna šola 
Tekstilna šola za VKV delavce 
Tekstilna mojstrska šola 
Tekstilna stroka mojstrsko-poslovodske šole 
Mojstrska šola za krojaško stroko 

310 Kemijsko-tehnološke in živilske 

Delovodska živilska šola 
Kemijska stroka mojstrsko-poslovodske šole 
Kemijsko-farmacevtsko-biološka stroka  
mojstrsko-poslovodske šole 
Živilska stroka mojstrsko-poslovodske šole 
Slaščičarska šola za VKV delavce 
Pekarska šola za VKV delavce 
Šola za VKV delavce za slaščičarsko industrijo  
Živilska šola za VKV delavce 

313 Grafične 

Grafična šola za VKV delavce 
Šola za VKV delavce grafične stroke 
Grafična stroka mojstrsko-delovodske šole 

314 Gradbene 

Delovodska gradbena šola 
Gradbena šola za VKV delavce 
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Šola za gradbene poslovodje - VKV delavce 
Šola za izobraževanje VKV delavce v gradbeni 
industriji 
Gradbena stroka - odsek šole za VKV delavce 
Gradbena stroka - odsek mojstrsko-poslovodske 
šole 
Delovodsko gradbena mojstrska šola 
Mojstrsko-delovodska gradbena obrtna in 
gradbena  mizarska šola 
Gradbena poslovodska šola 
Polirska gradbena mojstrska šola 
Gradbena obrtna šola v Crnoj Travi 
Kamnoseška šola za VKV delavce 

318 Železniški promet 

Šola za VKV strojevodje 
Šola za strojevodje in kontrolorje vagonov 
Železniška obrtna šola 
Šola za odpravnike vlakov 

319 Pomorski in rečni promet 

320 Cestni promet 

Šola prometne in avtokovinske stroke (vozniški) 
za VKV delavce 

321 PTT promet 

Šola za VKV PTT mehanike 
Šola za VKV PZZ monterje 

322 Druge prometne 

Prometna stroka mojstrsko-poslovodske šole 
Prometna šola za VKV delavce 

328 Druge tehniške (tudi tiste brez oznake stroke) 

Delovodska lesarska šola 
Delovodska modno-modelarska šola 
Tobačna stroka mojstrsko-poslovodske šole 
Steklarska stroka mojstrsko-poslovodske šole 
Optična šola za VKV delavce 
Keramično-ognjevarna stroka mojstrsko-
poslovodske šole 
Stroka proizvodnje gradbenega materiala 
mojstrsko-poslovodske šole 
Stroka proizvodnje gradbenega materiala šole za 
VKV delavce 
Opekarska šola za VKV delavce 
Opekarska stroka šole za VKV delavce 
Šola za VKV delavce v industriji cementa 
Šola za VKV delavce v industriji gradbenega 
materiala - Sr. Karlovci 

Gradbeno- strojna šola za VKV delavce z več 
strokami za odrasle 
Lesnopredelovalna mojstrska šola 
Lesnopredelovalna šola za VKV delavce 
Mojstrska lesna šola 
Lesnopredelovalna stroka mojstrsko-poslovodske 
šole 
Lesnopredelovalna stroka šole za VKV delavce 
Delovodsko-tesarska šola 
Tesarska mojstrska šola 
Mizarska obrtna šola za VKV delavce 
Gumarsko-čevljarska šola za VKV delavce 
Mojstrska šola za čevljarsko stroko 
Čevljarska stroka mojstrsko-poslovodske šole 
Stroka proizvodnje papirja mojstrsko-
poslovodske šole 
Tečaj za geodetske pomočnike 

335 Trgovske 

Šola za trgovinske poslovodje 
Šola za VKV delavce v trgovini - odseki: trgovski,  
aranžerski in dekorativni 
Šola za VKV skladiščnike 
Trgovska stroka poslovodske šole 
Trgovska šola za VKV delavce 
Višja strokovna nadaljevalna šola trgovske 
obrtniške mladine 
Trgovska nedeljska šola 
Zadružna šola 

336 Turistične in gostinske 

Šola za VKV delavce gostinske stroke 
Gostinska šola za VKV delavce 
Gostinska stroka poslovodske šole 

339 Druge šole za visokokvalificirane delavce (tudi 
tiste brez oznake stroke) 

Delovodska gumarska šola 
Šola za VKV delavce (brez oznake stroke) 
Železniška komercialna šola 
Višja strokovna šola 
Šola za vodilni kader v gospodarstvu 
Šole za gospodinje v Beogradu 
Umetnostno-obrtna šola v Ljubljani 
Mojstrsko-poslovodska šola 
Delovodsko-mojstrska obrtna šola 
Mojstrsko-delovodska šola 
Mojstrska šola 
Višja industrijska šola 
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Višja obrtna šola 
Mojstrska šola za VKV delavce 
Kmetijska šola za VKV delavce 
Posebna mlekarska šola 
Gozdarska stroka mojstrsko-delovodske šole 
Gozdarsko mojstrska (delovodska) šola 
Višja praktična gozdarska šola v Aleksincu 

Šole za srednji kader (400-481) 

400 Gimnazija 

Gimnazija 
Popolna gimnazija 
Realna gimnazija 
Realka 
Klasična gimnazija 
Pedagoška gimnazija 
Gimnazija pedagoške smeri 
Višja delavska šola 
Gimnazija za odrasle 
Gimnazija za izobraževanje odraslih 
Francosko-srbska gimnazija 
Dominikanska klasična gimnazija v Bolu 
Frančiškanska klasična gimnazija v Širokom 
Brijegu, Varaždinu in Sinju 
Nadškofijska klasična gimnazija v Zagrebu in 
Travniku 
Dekliška šola - licej 
Višja dekliška šola 
Višja ženska šola 
Katoliška višja dekliška šola 
Licej 
College (gimnazija - Francija) 
Šola za gluhoneme (gimnazija) 
Šeriatska gimnazija 
Državna šeriatska gimnazija 
Matematična gimnazija 
Letalska gimnazija 

Srednje šole za strokovni kader (401-481) 

401 Rudarske 

Srednja rudarska šola 
Rudarska srednja tehnična šola 
Rudarska tehnična šola 
Rudarski tehnikum 
Rudarski delavski tehnikum 
Rudarski odsek srednje tehnične šole 
Rudarski odsek tehnične šole 
Tehnična šola rudarske smeri 

Srednja rudarsko-strojna vrtalna šola 
Rudarsko-ekonomski tečaj Ministrstva za 
rudarstvo 
FNRJ 
Enoletni srednji geodetsko-rudarski tečaj za 
merilce 
Rudarska smer rudarsko-geološke šole 
Rudarska stroka tehnične šole KMRLP 

402 Geološke 

Srednja geološka šola 
Geološka tehnična šola 
Geološki tehnikum 
Geološka smer rudarsko-geološke šole 

403 Metalurške 

Metalurško-tehnološka tehnična šola 
Metalurški odsek tehnične šole 
Metalurško-tehnična šola 
Metalurška stroka tehnične šole KMRLP 

404 Lesno-industrijske (lesnopredelovalne) 

Lesna srednja tehniška šola 
Lesna tehniška šola 
Lesno-industrijska srednja šola 
Lesno-industrijska srednja tehniška šola 
Lesnopredelovalna tehniška šola 
Lesnopredelovalna šola za obratne tehnike 
Lesnopredelovalna šola za mehanično predelavo 
lesa 
Lesnopredelovalna šola za fino obdelavo lesa 
Lesna stroka tehniške šole KMRLP 
Srednja lesarska šola 

405 Kovinske in strojne 

Tehniška strojna šola 
Tehniška šola strojne smeri 
Strojna šola  
Strojno-industrijska šola 
Strojna srednja tehniška šola 
Strojni odsek - oddelek tehniške šole 
Strojni odsek elektrostrojne tehniške šole 
Strojni odsek elektrostrojnega delavskega 
tehnikuma 
Strojni odsek šole za obratne tehnike 
Strojni odsek šole za tehnike 
Strojni odsek politehnične šole Izobraževalnega 
centra "Rade Končar" 
Strojni odsek kmetijske šole 
Strojna kmetijska šola 
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Srednja kmetijska strojna šola 
Tehniška šola kovinske stroke 
Srednja šola kovinske stroke 
Kovinski odsek tehniške šole 
Kovinski odsek politehnične šole 
Izobraževalnega centra "Rade Končar" 
Ladijsko-strojni tehnikum 
Ladijsko-strojni odsek srednje tehniške šole 
Ladijsko-strojni odsek tehniške šole 
Ladijsko-strojni odsek pomorske šole 
Tečaj za strojne oficirje 
Strojno-tehniška šola za mehanizacijo kmetijstva 
Strojni odsek elektrostrojne šole 
Strojni odsek kmetijsko-strojne tehniške šole 
Strojni odsek strojne elektrotehniške šole za 
odrasle 

406 Ladjedelniške 

Ladjedelniška srednja šola 
Ladjedelniška srednja tehniška šola 
Ladjedelniški tehnikum 
Ladjedelniški rečni in pomorski tehnikum 
Ladjedelniški odsek tehniške šole 
Ladjedelniški odsek pomorske šole 
Ladjedelniški odsek šole za obratne tehnike 

407 Elektrotehniške in za elektrozveze ter 
računalništvo 

Elektrotehniška srednja šola 
Elektrotehniška šola 
Strojno-elektrotehniška šola za odrasle 
Tehniška šola smeri za šibki tok 
Tehniška šola za odrasle Izobraževalnega centra 
"Rade Končar" 
Industrijska šola "Nikola Tesla" 
Elektrotehniški odsek - oddelek tehniške šole 
Elektrotehniški odsek politehnične šole 
Izobraževalnega centra "Rade Končar" 
Elektrotehnični odsek elektrostrojne šole 
Elektrotehniški odsek Elektrostrojnega 
delavskega tehnikuma 
Elektrotehniški odsek šole za tehnike 
Elektrotehniški odsek elektrostrojne šole 
Elektronski odsek tehniške šole 
Brodo-elektro odsek tehniške šole 
Brodo-elektro odsek pomorske šole 
Radio tehniška srednja šola 
Radio tehnikum Radio 
Radio delavski tehnikum 
Kinematografska srednja šola 

Kinooperaterska šola v Prokuplju 
Elektrotehniški odsek pomorske šole 
Srednja elektro-računalniška šola 

408 Tekstilne  

Tekstilna srednja šola 
Tekstilna srednja tehniška šola 
Tekstilna šola 
Tekstilni tehnikum 
Srednja tekstilna industrijska šola 
Šola za obratne tehnike tekstilne stroke 
Tekstilna šola za obratne tehnike 
Konfekcijska šola za obratne tehnike 
Konfekcijski odsek srednje tekstilne šole 
Tekstilni oddelek državne obrtne šole v Zagrebu 

409 Usnjarske (čevljarske in gumarske) 

Srednja usnjarska šola 
Usnjarska srednja tehnična šola 
Usnjarski tehnikum 
Tehnična šola usnjarske smeri 
Usnjarska smer tehnične šole usnjarsko-kemijske 
smeri 
Tehniška čevljarska šola 
Čevljarsko-gumarska tehnična šola 
Gumarska srednja šola 
Tehniška galanterijska šola 

410 Kemijsko-tehnološke in živilske 

Kemijsko-tehnološka srednja šola 
Kemijsko-tehnološka srednja tehnična šola 
Kemijsko-tehnološka tehnična šola 
Kemijska tehnična šola 
Kemijska šola 
Tehnološka tehniška šola 
Tehniška šola kemijske smeri 
Kemijski odsek tehniške šole 
Kemijski odsek tehniške šole usnjarske in 
kemijske smeri 
Tehniška šola za predelovalce mesa 
Mlinarska tehniška šola 
Mlinarski odsek srednje tehniške šole 
Tehniška šola za živilsko industrijo 
Kemijsko-živilska 
Kemijski odsek kemijsko-strojne tehniške šole 
Kemijska stroka tehniške šole KMRLP 
Kemijska strojna šola 
Tehniška živilska šola 
Srednja živilska šola 
Steklarska šola  
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413 Grafične 

Grafična srednja šola 
Grafični tehnikum 
Grafični delavski tehnikum 

414 Gradbene 

Srednja gradbena šola 
Gradbena srednja tehniška šola 
Gradbena šola 
Skrajšana gradbena srednja tehniška šola 
Gradbeni tehnikum 
Gradbeni delavski tehnikum 
Gradbeni odsek gradbene tehnične šole 
Gradbeni odsek tehnične šole 
Odsek za gradbeništvo srednje tehniške šole 
Gradbena tehnična šola za visoke gradnje 
Gradbena tehniška šola za nizke gradnje 
Srednja tehniška šola za ceste in mostove 
Železniški gradbeni tehnikum 
Gradbena šola v Zagrebu 
Srednja hidrotehnična šola 
Hidrotehnični tehnikum 
Tečaj za mlajše gradbene tehnike 
Industrijsko gradbena šola 

416 Arhitektske 

Arhitektski odsek Srednje tehniške šole 
Arhitektski odsek gradbene tehniške šole 
Arhitektska šola 

417 Geodetske 

Geodetske šole 
Geodetska tehniška šola 
Srednja geodetska šola 
Geodetska srednja tehniška šola 
Geodetski tehnikum 
Gradbeno-geodetska akademija profesorja 
Andonovića 
Geodetski (geometrski) odsek državne srednje 
tehniške šole 
Geometrski odsek srednje tehniške šole v 
Beogradu 
Geodetsko-gradbeni odsek skrajšane srednje 
tehniške šole 

418 Železniški promet 

Srednja železniška šola 
Železniška prometna šola 
Železniška nižja tehniška šola 

Železniška tehniška šola 
Železniška obrtna šola 
Državna železniška prometna šola 
Železniški delavski tehnikum 
Železniška prometna šola Maribor 

419 Pomorski in rečni promet 

Brodarska šola 
Srednja brodarska šola 
Brodarska srednja tehniška šola 
Srednja brodarska šola za rečni promet 
Brodarski odsek srednje tehniške šole 
Navtični odsek pomorske šole 
Srednja pomorska šola 
Pomorski tehnikum 
Pomorski inštitut 
Pomorska akademija 
Državna navtična šola 
Pomorska šola 

420 Cestni promet 

Prometna tehniška šola (za cestni promet) 
Srednja prometna šola za cestni promet 
Srednja avtoprometna šola 
Avtoprometni tehnikum 
Avtoprometni delavski tehnikum 
Srednja prometna šola 

421 PTT promet 

Srednja tehniška šola za telekomunikacije 
Srednja poštna šola 
Srednja PTT šola 
Poštno-telegrafska šola 
Poštni tehnikum 
Telegrafsko-telefonski tehnikum 
PTT delavski tehnikum 
Srednja PTT šola za elektro zveze 

422 Druge prometne 

428 Druge tehniške (tudi tiste brez oznake stroke) 

Odsek "Gradbena industrija" tehniške šole 
Tobačna srednja šola 
Tobačni tehnikum 
Tečaj za optične tehnike pri optično-industrijski 
šoli v  
Zagrebu 
Srednja tehniška šola 
Srednja tehniška industrijska šola 
Tehnikum 
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Tehniška šola z več odseki 
Delavski tehnikum 
Delavski oddelek srednje tehnične šole 
Srednja industrijska šola 
Industrijski delavski tehnikum 
Obrtna šola 
Srednja obrtna šola 
Državna obrtna šola 
Strokovna obrtna šola 
Ženska obrtna šola - Gorica 
Ženska strokovna obrtna šola 
Višja ženska obrtna šola 
Tehniška šola za proizvodnjo papirja 
KMRLP tehniška šola za kemijsko, metalurško, 
rudarsko, lesno in papirno industrijsko stroko v 
Ljubljani (brez oznake smeri) 
Papirno-industrijska stroka tehniške šole KMRLP 
Šola za industrijsko oblikovanje 
Šola za oblikovanje 
Aranžerska šola 
Srednja šola, program medijski tehnik 

431 Kmetijske šola 

Kmetijska šola 
Srednja kmetijska šola 
Kmetijska tehniška šola vseh smeri razen strojne 
in ekonomske 
Kmetijski tehnikum 
Kmetijski delavski tehnikum 
Kmetijska šola vinogradniško-sadjarske smeri 
Sadjarsko-vinogradniški tehnikum 
Melioracijska vinogradniška šola 
Višja vinarska šola 
Srednja vrtnarska šola 
Srednja pomorska ribiška šola 
Ribiški tehnikum (rečni in pomorski) 
Živinorejska šola 
Živinorejski tehnikum 
Kmetijska mlekarska šola 
Šola za planinsko gospodarjenje 
Srednja kmetijska gospodinjska šola 
Gospodinjsko-kmetijska šola 
Višja ženska gospodinjska šola v Zagrebu in dr. 
Kreka v Ljubljani - srednja stopnja 
Poljedelska šola 
Kmetijsko-živinorejska šola 
Kmetijska šola poljedelske in živinorejske smeri 
Splošna kmetijska šola 
Kmetijska šola z več odseki 

Vinogradniško-vinarska šola 
Kmetijska strojna šola 
Poljedelska živinorejska šola 
Srednja šola kmetijske mehanizacije 

432 Hidrometeorološke 

Srednja hidrometeorološka (oddelka: hidrološki in 
meteorološki) 
Hidrometeorološka tehniška šola (oddelka: 
hidrološki in meteorološki) 

433 Gozdarske 

Srednja gozdarska šola 
Srednja gozdarska šola praktičnega tipa - 
Maribor 
Gozdarsko učilišče - NR Makedonija 
Gozdarski tehnikum 
Gozdarska šola za Kras 
Srednja šola za pogozdovanje Krasa 
Gozdarski odsek srednje tehniške šole 
Enoletni tečaj za mlajše gozdarske tehnike 
Gojitvene-eksploatacijske šole 

434 Veterinarske 

Srednja veterinarska šola 
Zootehnikum 
Šola za živinorejske veterinarske tehnike 

435 Ekonomske 

Ekonomska šola (razen turistične smeri) 
Srednja ekonomska šola 
Trgovska akademija 
Ekonomski tehnikum 
Ekonomski delavski tehnikum 
Ekonomsko-komercialna šola 
Ekonomska splošna šola 
Srednja ekonomska splošna šola 
Ekonomsko-kmetijska šola 
Ekonomsko-knjigovodska šola 
Ekonomski oddelek ekonomsko-administrativne 
šole 
Ekonomski odsek ekonomsko-upravne šole 
Srednja trgovska šola 
Višja trgovska šola 
Višja šola trgovske mladine 
Meščanska šola trgovske smeri 
Trgovska šola prof. Todorovića 
Združena ekonomska šola 
Komercialna šola 
Prometno-komercialna šola 
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Pomorska trgovska akademija 
Srednja finančna šola 
Višja finančna šola 
Državna blagajniško-davkarska šola 
Državna davkarska šola Beograd 
Abiturientski trgovski tečaj 
Abiturientski tečaj ekonomske srednje šole 
Ekonomski tečaj Kolarčeve ljudske univerze v 
Beogradu 
Višji ekonomski tečaj Gospodarskega sveta vlade 
FNRJ 
Višji finančni tečaj Ministrstva za finance FNRJ 
Enoletni tečaj zavarovanja generalne direkcije 
DOZ-a 

436 Turistične in gostinske 

Srednja gostinska in turistična šola 
Srednja šola za turizem in gostinstvo 
Srednja šola za gostinstvo 
Gostinsko-turistični tehnikum 
Turistični odsek ekonomske šole 
Gostinski odsek ekonomske šole 
Hotelska šola 
Srednja šola za gospodinje v gostinstvu 
Hotelska (gostinska) šola 
Tečaj za pripravo dietne hrane v Zagrebu 

441 Medicinske 

Šola za medicinske sestre porodniške smeri 
Šola za medicinske sestre pediatrične smeri 
Šola za fizikalno medicino 
Šola za medicinske sestre, bolničarje in otroške 
negovalke 
Šola za medicinske sestre in za dopolnilno 
izobraževanje bolničarjev 
Srednja medicinska šola 
Medicinski tehnikum 
Srednja medicinska šola za pomočnike v 
zdravstvu 
Šole za zdravstvene pomočnike 
Medicinski tehnikum za zdravstvene pomočnike 
Šola za medicinske sestre 
Šola za dispanzerske sestre v Zagrebu 
Srednja strežniška šola za sestre pomočnice 
Državna šola za strežnice 
Šola za strežnice rdečega križa v Beogradu 
Šola za medicinske tehnike 
Srednja šola za medicinske tehnike 
Šola za zdravstvene tehnike - oddelki za: 
sanitarne, fizioterapevtske, rentgenske, 
laboratorijske, farmacevtske, zobne tehnike 

Srednja šola za sanitetne tehnike 
Šola za sanitarne tehnike 
Srednja medicinska šola za sanitarne tehnike 
Medicinski tehnikum za medicinske tehnike 
Šola za rentgenske tehnike 
Srednja šola za rentgenske tehnike 
Srednja medicinska šola za fizikalno medicino in 
rentgen 
Srednja šola za radioterapevte in rentgen 
Srednja šola za fizioterapevte 
Šola za slepe fizioterapevte in mesarje 
Srednja medicinska šola travmatološko-
ortopedske smeri v Rovinju 
Srednja šola za medicinske laborante 
Srednja babiška šola 
Srednja medicinska babiška šola 
Srednja šola ginekološko-obstetrične smeri 
Medicinski tehnikum za babice 
Šola za babice v Beogradu, Nišu in Šabcu 
Medicinska šola z več odseki 
Šola za medicinske sestre in medicinske tehnike 
Zdravstvena tehnična šola 
Šola za zdravstvene tehnike ginekološko-
porodniške smeri (babice) 
Šola za medicinske sestre in tehnike 
Šola za otroške negovalke 
Šola za medicinske sestre sprejemne smeri 
Šola za laboratorijske tehnike 
Zdravstvena šola ambulantno-klinične smeri 
Srednja zdravstvena šola 

442 Stomatološke 

Šola za zobne tehnike 
Šola za dentiste 
Srednja šola za dentiste 
Srednja zobarska šola 
Srednja šola za zobotehnike (dentiste) 
Srednja zobotehniška šola 
Šola za zobne tehnike 
Medicinski tehnikum za dentiste 
Zobotehniška šola 
Srednja medicinska šola za zobotehnike 
Dentistična šola 
Šola za dentiste in zobotehnike 
Šola za zobotehniške asistente 

443 Farmacevtske 

Farmacevtska šola 
Srednja farmacevtska šola 
Srednja apotekarska šola 
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Srednja medicinska šola za farmacevte 
Srednja šola za farmacevtske pomočnike 
Strokovna šola za zdravilne rastline 
Šola za farmacevtske tehnike 

451 Učiteljske 

Učiteljska šola 
Bogoslovna učiteljska šola 
Ženska učiteljska šola v Samostanu sester 
usmiljenk 
Oddelek učiteljske šole pri gimnaziji 
Tečaj za skrajšano absolviranje učiteljske šole 
Pedagoška akademija - pripravljalna stopnja 
Učiteljska smer Pedagoške šole Maribor 

454 Šole za vzgojitelje 

Šola za vzgojitelje 
Vzgojiteljska šola 
Oddelek za vzgojitelje pri učiteljski šoli ali 
gimnaziji 
Tečaj za vzgojiteljice z opravljenim izpitom 
Tečaj za skrajšano zaključevanje šole za 
vzgojitelje 
Oddelek šole za vzgojitelje pri učiteljiščih 
Pedagoška akademija - pripravljalna stopnja 
Vzgojiteljska smer Pedagoške šole Maribor 

455 Za telesno kulturo 

Srednja šola za telesno kulturo 
Šola za telesno vzgojo 
Šola za učitelje telesne vzgoje 
Višji tečaj za učitelje telesne vzgoje 
Tečaj pri višji šoli za telesno kulturo v Zagrebu 
  Oddelek za telesno vzgojo pri učiteljskih šolah 

458 Druge srednje šole za učiteljski kader 

Srednja učiteljska gospodinjska šola 
Ženska strokovna učiteljska šola 
Učiteljsko-gospodinjska šola 
Učiteljska strokovna šola 
Učiteljska strokovna gospodinjska šola 
Šola za izobraževanje učiteljic gospodinjstva 
Državna učiteljska gospodinjska kmetijska šola v 
Zagrebu 
Učiteljski gospodinjski tečaj v Zagrebu 
Tečaj za učiteljice gospodinjstva in ročnega dela 

463 Administrativno-upravne 

Upravna šola 
Srednja upravna šola 
Upravno-administrativna šola 

Srednja administrativna šola 
Srednja birotehniška šola 
Birotehniška šola 
Upravni odsek - smer ekonomsko-upravne šole 
Upravna šola statistične smeri 
Večerni tečaj upravne šole 
Stenografska šola 
Pravno-politični tehnikum 
Višji administrativni tečaj v Ljubljani 
Enoletni tečaj za direktorje podjetij 
Administrativni oddelek Ekonomsko-
administrativne šole Maribor 

468 Bibliotekarske 

Srednja bibliotekarska šola 
Enoletni bibliotekarski tečaj 

471 Glasbene 

Glasbene šole - srednja stopnja 
Srednja glasbena šola 
Meščanska glasbena šola - srednja stopnja 
Glasbena akademija (konservatorij) - srednja 
stopnja 
Pokrajinska glasbena šola v Sarajevu - srednja 
stopnja 
Glasbena šola "Mokranjac" in "Stankovič" v 
Beogradu - srednja stopnja 
Glasbene šole "Lisinski" in "Polihimnija" v 
Zagrebu - srednja stopnja 
Glasbena šola "Mokranjac" v Skopju - srednja 
stopnja  
Enoletni glasbeni tečaj 
Šestmesečni glasbeni tečaj 
Zavod za glasbeno in baletno izobraževanje v 
Ljubljani 
Center za glasbeno vzgojo v Mariboru 

472 Druge umetniške 

Baletna šola - srednja stopnja 
Šola za uporabno umetnost 
Srednja baletna šola 
Šola za plesno umetnost A Maletič v Zagrebu 
Srednja gledališka šola 
Srednja šola za gledališko umetnost 
Dramski studio - Deželska igralska šola 
Srednja šola za likovno umetnost 
Oddelek likovne akademije 
Srednja šola za uporabno umetnost 
Državna šola za uporabno umetnost 
Umetniška šola 
Umetniška obrtna šola v času Avstro-Ogrske  
Strokovna risarska šola Beograd 
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478  Verske 

Pripravljalni tečaj (licej) visoke bogoslovne šole 
(Djakovo) 
Serafinska srednja šola za šolanje duhovnikov 
Dominikanska srednja šola za šolanje duhovnikov 
Humanistična srednja šola "Rudjer Boškovič" 
Frančiškanska srednja šola za duhovnike 
Nadškofijska srednja šola za duhovnike 
Interdiecezalna sredja šola za duhovnike 
Srbsko-pravoslovno bogoslovje samostana Krka 
Dveletni tečaj srbsko-pravoslavnega bogoslovja 
samostana Krka 
Pravoslavno bogoslovje 
Pravoslavna višja bogoslovska šola v Reljevu 
Velika medresa 
Gazi-Husrefbegova medresa 
Idadija z zaključnim izpitom  
Durul-Mnalimin z zaključnim izpitom Mnalimin 
Mekteba 
Durul-Mnalimin s spričevalom "Mnaulimin-
Mektebi ibtidaija" v Skopju 
Velika Gazi Isa-Begova medresa 
Srednja šola islamsko-muslimanske veroizpovedi 
Gazi Husrefbegova ženska medresa v Sarajevu 
Srednji tečaj Gazi Husrefbegove medrese v 
Sarajevu 
Medresa - učiteljska šola Kuršumliji 
Židovsko nižje bogoslovje "Degel Atoj" 
Židovski teološki zavod 
Židovska srednja verska šola 
Verska gimnazija v Vipavi 
Adventistična teološka šola 
Paulinum - klasična verska gimnazija 
Paulinum 
Srednja medresa "Alaudin" 

481 Druge šole za srednji kader 

Srednja penološka šola 
Srednja politična šola 
Srednja šolska izobrazba 
Šole za izobraževanje odraslih 
Šola za miličnike kadete 

Srednje usmerjeno izobraževanje (503-582) 

503 Metalurške 

Metalurška usmeritev 

504 Lesno-predelovalne 

Lesarska  
Lesno-industrijska in lesno-predelovalna usmeritev 

Lesno-industrijska usmeritev 
Lesno-predelovalna usmeritev 

505 Strojne in kovinarske 

Kovinsko predelovalna 
Strojna usmeritev 
Strojno-kovinarska usmeritev 
Kovinarska usmeritev 
Montaža inštalacij in kovinskih konstrukcij 
Obdelava kovin 
Finomehanika 
Strojna mehanika in montaža 

506 Ladjedelniške 

Ladjedelniška usmeritev 

507 Elektrotehniške in računalniške 

Elektrotehniška usmeritev 
Elektronika 
Elektrotehniška - jaki tok 
Kabelska 
Kovinarsko-elektrotehniška usmeritev 
Meritve in avtomatika 
Računalništvo 

508 Tekstilne 

Tekstilna 
Tekstilno industrijska usmeritev 

509 Usnjarske in gumarske 

Gumarska usmeritev 
Obutvena usmeritev 
Usnjarska usmeritev 
Usnjarsko gumarska in obutvena usmeritev 
Usnjarsko-predelovalna usmeritev 

510 Kemijsko-tehnološke 

Kemijska 
Papirniška 
Tobačna 
Farmacevtska 
Pirotehniška 
Nekovinska 
Steklarska 
Steklarsko-optična 
Keramična 

512 Rudarske in geološke 

Geološka usmeritev 
Rudarska usmeritev 
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Rudarsko-geološka 
Naftna 
Geotehniška 

513 Grafične 

Grafična 

515 Gradbene in geodetske 

Geodetska 
Gradbena 
Gradbeno-industrijska 
Gradbeno-geodetska 

523 Prometne 

Cestnoprometna 
Pomorska 
Pomorsko-prometna 
PTT usmetitev 
PTT prometna 
Zračni promet 
Železniško-prometna 

530 Energetske 

Energetika 
Elektroenergetika 
Strojno-energetska usmeritev 

531 Kmetijske 

Kmetijska 
Kmetijska mehanizacija 

532 Hidrometeorološke 

Hidrometeorološka 

533 Gozdarske 

Gozdarska 

534 Veterinarske 

Veterinarska 

535 Ekonomske 

Poslovno-finančna dejavnost 
Ekonomska 
Komercialna 
Ekonomsko-komercialna 

536 Gostinske in turistične 

Gostinska in turistična 
Turistična 
Gostinska 

538 Storitvene 

Osebno storitvene 
Frizerska 
Kozmetična 
Frizersko-kozmetična 
Druge storitve 

541 Zdravstvene 

Zdravstvena 

550 Naravoslovno-matematične in informacijske 

Naravoslovno-matematična 
Informacijska 
Ekološko-higienska 
Matematično-informacijska 
Matematično-tehnična 
Naravoslovna 

559 Pedagoške 

Vzgojiteljska 
Učiteljske 
Telesnokulturna 
Zgodovinsko-arheološke 

564 Pravne in administrativne 

Administrativna dejavnost 
Administrativna upravna 
Birotehniška 
Pravna in birotehniška 
Pravna 
Družbena samozaščita 
Upravna in birotehniška 

570 Gasilske 

Gasilska 

573 Umetniške 

Glasbena  
Baletna 
Plesna 
Oblikovalna 
Umetniška 

574 Trgovske 

Trgovinska dejavnost 
Trgovska 

575 Živilske 

Živilske 
Živilska industrija 
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576 Prevajalske 

Jezikovna prevajalska 
Prevajalska in arhivsko-muzejska 

577 Kulturne 

Splošno kulturna 
Arhivska 
Bibliotekarska 
Humanistična kulturna 
Kultura, umetnost in novinarsto 
Javno obveščanje 
Kulturne dejavnosti 

582 Druge usmeritve 

VIŠJE IZOBRAŽEVANJE 

Višje šole (601-681) 

601 Rudarske 

Rudarski odsek višje rudarske šole 
Rudarski odsek šole za izobraževanje delavcev 
Višja rudarska šola 
Višja šola za rudarstvo in raziskavo tal 
Višja rudarsko-geotehniška šola 
Šolski center Velenje, Višja strokovna šola,  
program rudarstvo in geotehnologija      

602 Geološke 

604 Lesno-industrijske (lesnopredelovalne) 

Lesno-predelovalni odsek šole za izobraževanje 
delavcev 
Višja tehnična šola za finalno obdelavo lesa 
Lesarska šola Maribor, Višja strokovna šola  

605 Strojne 

Višja tehnična strojna šola 
Višja tehnična kovinska šola 
Strojni oddelek višje tehnične šole pri podjetju 
"Rade  
Končar" 
Strojni oddelek višje poljedelske šole 
Strojno-tehnološki oddelek višje pomorske šole 
Ladijskostrojni oddelek višje pomorske šole 
Strojni odsek šole za izobraževanje delavcev 
Kovinski odsek šole za izobraževanje delavcev 
Strojni oddelek Višje pomorske šole Piran 
Elektro-strojna šola 
Šolski center Celje, Višja strokovna šola, 
program strojništvo      

Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola, 
program strojništvo      

607 Elektrotehniške in za elektrozveze 

Elektro oddelek Višje tehniške šole Maribor 
Višja elektrotehniška šola 
Elektrotehniški oddelek višje tehniške šole pri 
podjetju "Rade Končar" 
Radiotelegrafski oddelek višje pomorske šole 
Elektrotehniški odsek višje tehniške šole 
Elektrotehniški odsek šole za izobraževaje 
delavcev 
Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola, 
program elektronika      
Šolski center Velenje, Višja strokovna šola,  
programa elektronika in informatika 
ELES Ljubljana, d. o. o., Višja strokovna šola, 
programa elektroenergetika in elektronika 

608 Tekstilne 

Višja tehnična tekstilna šola 
Višja konfekcijska šola 
Konfekcijski odsek višje tehnične tekstilne šole 
Tekstilni odsek šole za izobraževanje delavcev 
Tekstilni odsek višje tehnične šole 

609 Usnjarske in čevljarske 

Čevljarska in usnjarsko galanterijska  
Višja usnjarska šola 
Višja čevljarska šola 
Usnjarski odsek višje tehnološke šole v Karlovcu 
Višja tehnična usnjarska šola 
Višja tehnična čevljarska šola 

610 Kemijsko-tehnološke in živilske 

Višja tehnična tehnološka šola 
Višja kemijsko-tehnološka šola 
Višja kemijska šola "KIZ" 
Kemijski odsek Višje tehnološke šole v Karlovcu 
Kemijsko-tehnološki odsek šole za izobraževanje 
delavcev 
Oddeleki za kemijo 
Živilska šola Maribor, Višja strokovna šola 

613 Grafične 

Višja grafična šola 

614 Gradbene 

Višja tehniška gradbena šola 
Gradbeni oddelek (nizka gradnja, visoka gradnja) 
višje tehniške šole za gradbeno industrijo in 
gradbeništvo 
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Gradbeni oddelek višje tehniške šole v industriji 
gradbenega materiala (nizka gradnja - visoka 
gradnja) 
Gradbeni odsek šole za izobraževanje delavcev 
Gradbeni oddelek 
Šolski center Celje, Višja strokovna šola, 
program gradbeništvo      
ZARIS Ljubljana, Višja strokovna šola, program 
gradbeništvo 
EDC Kranj, Višja strokovna šola, program 
gradbeništvo 

617 Geodetske 

Višja geodetska šola 
Višja geotehnična šola 
Državna zemljemerska šola 
Geometrsko-geodetska šola 
Nižja vojna geodetska šola 
Geodetsko-oficirska šola v JLA 
Geodetski odsek višje tehnične šole 

618 Železniški promet 

Višja železniška šola 
Železniški-elektro oddelek Višje pomorske šole na 
Reki 
Višja železniško-prometna šola 
Višja železniška šola za signalovarnostne in 
železniške naprave 
Višja železniška tehniška šola Ljubljana 

619 Pomorski in rečni promet 

Navtični odsek Višje pomorske šole 
Navtični oddelek Višje pomorske šole Piran 
Višja pomorska šola 
Vojno-pomorska akademija 

621 PTT-promet 

Višja PTT šola 
Tehniški odsek višje PTT šole 
Višja poštna šola 
Oddelek telekomunikacij višje PTT šole 
Višja šola za izobraževanje delavcev PTT stroke 
Šolski center za pošto, ekonomijo in 
telekomunikacije, Višja strokovna šola  

622 Druge prometne  

Prometna šola 
Luško-transportni oddelek višje pomorske šole na 
Reki 
Zrakoplovna vojna akademija 
Pilotska (izvidniška) šola 

Višja šola za cestni promet 
Prometna šola Maribor, Višja strokovna šola  

628 Druge tehniške (tudi tiste brez oznake smeri) 

Višja tehniška šola za varnost pri delu 
Višja tehniška varnostna šola 
Tehnološko-proizvodni oddelek višje tehniške 
šole pri podjetju "Rade Končar" 
Oddelek "gradbeni material" višje tehniške šole 
za gradbeno industrijo in gradbeništvo 
Oddelek "gradbeni materiali" višje tehniške šole v 
industriji gradbenega materiala 
Višja tehnološka šola 
Višja tehnološka šola za nekovine 
Ladjedelniški odsek višje pomorske šole 
Metalurški odsek višje tehnične šole in višje šole 
za izobraževanje delavcev 
Tehnološki odsek šole za izobraževanje delavcev 
Tehnološki odsek višje tehnične šole 
Višja tehniška šola 
Višja metalurška šola 
Vojno-tehniška šola 
Politehnični inštitut Pariz 
Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola, 
program komunala      
Zavod izobraževalno-razvojni center, Višja 
strokovna šola, program komunala 
IZRAZ Ljubljana, Višja strokovna šola, program 
komunala 
EDC Kranj, Višja strokovna šola, program 
komunala 
Inštitut in akademija za multimedije, Višja 
strokovna šola za multimedije 

631 Kmetijske 

Višja kmetijska šola 
Višja kmetijska šola (razen strojne in ekonomske 
smeri) 
Višja agronomska šola 
Višja kmetijska šola Pariz 
Višja gospodinjska šola dr. Kreka 
Višja šola za izobraževanje delavcev v kmetijski,  
živilski in tobačni stroki 
Kmetijska šola Grm Novo mesto, Višja strokovna 
šola   
Kmetijska in gospodinjska šola Šentjur, Višja 
strokovna šola 

635 Ekonomsko-komercialne 

Višja ekonomsko-pravna šola 
Višja ekonomska (razen turističnega oddelka) 
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Ekonomski odsek smeri višje PTT šole 
Ekonomski odsek - smer višje pomorske šole 
Ekonomski odsek - smer višje kmetijske šole 
Višja ekonomsko-komercialna šola 
Višja komercialna šola 
Višja šola za zunanjo trgovino 
Višja ekonomska šola zunanjetrgovinske smeri 
Višja finančno-knjigovodska šola 
Višja ekonomska šola knjigovodske smeri 
Višja ekonomska šola finančno-bančne smeri 
Šola vodij v gospodarstvu 
Višja bančna šola 
DOBA, Višja strokovna šola, program 
komercialist 
Poslovno-komercialna šola Celje, Višja strokovna 
šola  
Ekonomska šola Murska Sobota, Višja strokovna 
šola, program komercialist 
Ekonomska in trgovska šola Brežice, Višja 
strokovna šola, program komercialist  
Šolski center Slovenj Gradec, Višja strokovna 
šola, program komercialist 
GZS-CTU, Višja strokovna šola, program 
komercialist 
Gea College PIC, Višja strokovna šola, program 
komercialist 
Zavod izobraževalno-razvojni center, Višja 
strokovna šola, program komercialist 
Academia Maribor, Višja strokovna šola za 
komercialiste 
Abitura Celje, Višja strokovna šola, program 
komercialist 
IZRAZ Ljubljana, Višja strokovna šola, program 
komercialist 
INTER-ES Ljubljana, Višja strokovna šola, 
program komercialist 
Lampret Consulting Nova Gorica, Višja strokovna 
šola, program komercialist 
Zavod B2, IC Ljubljana, Višja strokovna šola, 
program komercialist 
Zavod B2, IC Maribor, Višja strokovna šola, 
program komercialist 
Izobraževalni center Memory, Višja strokovna 
šola Dutovlje, program komercialist 
Izobraževalni center Memory, Višja strokovna 
šola Koper, program komercialist 
Izobraževalni zavod Hera Ljubljana, Višja 
strokovna šola, program komercialist 

636 Turistične in gostinske 

Višja turistična šola 
Turistični odsek - smer višje ekonomske šole 

Višja gostinsko-turistična šola 
Višja hotelirska šola 
Višja gostinska šola 
Višja ekonomska šola gostinske smeri 
Višja ekonomsko-gostinska šola 
Višja šola za izobraževanje delavcev trgovske in 
turistično-gostinske stroke 
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled 
Višja strokovna šola za gostinstvo Maribor 
ZARIS Ljubljana, Višja strokovna šola, programa 
gostinstvo in turizem 

641 Medicinske 

Oddelek za delovne terapevte višje šole za 
zdravstvene delavce 
Oddelek za fizioterapevte višje šole za 
zdravstvene delavce 
Oddelek za medicinske sestre višje šole za 
zdravstvene delavce 
Oddelek ta rentgenske tehnike višje šole za 
zdravstvene delavce 
Oddelek za sanitarne tehnike višje šole za 
zdravstvene delavce 
Višja medicinska šola 
Višja šola za medicinske sestre 
Višja šola za medicinske sestre in sanitarne 
tehnike 
Višja šola Rdečega križa (za medicinske sestre) 
Višja šola za tehnike v zdravstvu 
Višja šola za fizioterapevte  
Višja šola za rentgenske pomočnike 
Tečaj za izpopolnjevanje medicinskih sester pri 
šoli narodnega zdravja 
Višja šola za zdravstvene delavce 
Višja medicinska šola za delovne terapevte 
Višja zdravstvena šola   

642 Stomatološke 

Višja stomatološka šola 
Višja dentistična šola 
Višja strokovna šola za ustne higienike Ljubljana 

651 Pedagoške 

Višja pedagoška šola (razen skupine telesna 
vzgoja) 
Višja pedagoška akademija 
Pedagoška akademija (razen skupine telesna 
vzgoja) 
Višja šola za specialne pedagoge 
Višja defektološka šola 
Defektološki oddelek Višje pedagoške šole v 
Zagrebu 
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Pedagoška akademija za učitelje razrednega 
pouka 
Pedagoška akademija za vzgojitelje 
Pedagoška akademija za učitelje predmetnega 
pouka 
Predmetni pouk pedagoške akademije 
Razredni pouk pedagoške akademije 

654 Strokovne pedagoške šole 

Višja strokovna pedagoška šola 
Višja pedagoška šola za ekonomiko 
gospodinjstva 
Višja gospodinjska šola 
Višja industrijska pedagoška šola 

655 Višje šole za telesno kulturo 

Višja šola za telesno kulturo v Zagrebu 
Študij telesne vzgoje (skupina: telesna vzgoja) 
Višje pedagoške šole 
Študij telesne vzgoje Pedagoške akademije 
Šola za telesno vzgojo v Beogradu 
Inštitut za telesno vzgojo v Ljubljani 
Zvezna prvaško-trenerska šola 
Tečaj Ministrstva prosvete za učitelje gimnastike 
Tečaj za učitelja telesne vzgoje 
Višji tečaj za telesno vzgojo pri šoli za telesno 
vzgojo v Beogradu 
Višja šola za telesno kulturo Skopje 

656 Višje defektološke 

Defektološki oddelek višje pedagoške šole 
Oddelek za specialne pedagoge pedagoške 
akademije 
Višja defektološka šola 
Višja šola za specialne pedagoge 

658 Druge višje šole za učiteljski kader 

Oddelek za učitelje glasbe v srednijih šolah 
Tečaj za šolanje učiteljev petja nižjih srednjih 
šolah 
Tečaj za učitelje notnega petja 
Glasbeno-pedagoški tečaj v Zagrebu 
Šola za plesno umetnost Ane Maletič v Zagrebu - 
učiteljski oddelek 
Tečaj za učitelje predvojaške vzgoje 
Inšpektorski tečaj pri pedagoškem inštitutu v 
Zagrebu 

663 Upravne 

Višja upravna šola 
Višja upravna šola za notranje zadeve 

Višja šola za kriminalistiko Ministrstva za notranje 
zadeve 
Šola upravne državne varnosti št. 3 
Višja šola za notranje zadeve 
Diplomatska šola Ministrstva za notranje zadeve 
Inštitut družbenih znanosti v Beogradu 
Državna šerijatsko-sodniška šola v Sarajevu 
Višja šola za kadrovske službe 
Višja šola za organizacijo dela 
Višja šola za kadrovnike 
Vojna politična šola št. 2 pri upravi državne 
varnosti 
Višja statistična šola 
Višja pravna šola 
Višja šola za kadre socialnega zavarovanja 
DOBA, Višja strokovna šola, program poslovni 
sekretar   
Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna 
šola, program poslovni sekretar 
Šolski center Slovenj Gradec, Višja strokovna 
šola,  program poslovni sekretar 
Šolski center Postojna, Višja strokovna šola, 
program poslovni sekretar 
GZS-CTU, Višja strokovna šola, program 
poslovni sekretar 
Leila, Višja strokovna šola, program poslovni 
sekretar 
Gea College PIC, Višja strokovna šola, program 
poslovni sekretar 
Zavod izobraževalno-razvojni center, Višja 
strokovna šola, program poslovni sekretar 
Abitura, Višja strokovna šola, program poslovni 
sekretar 
IZRAZ Ljubljana, Višja strokovna šola, program 
poslovni sekretar 
Lampret Consulting Nova Gorica, Višja strokovna 
šola, program poslovni sekretar 
Zavod B2, IC Ljubljana, Višja strokovna šola, 
program poslovni sekretar 
Zavod B2, IC Maribor, Višja strokovna šola,  
program poslovni sekretar 
Izobraževalni zavod Hera Ljubljana, Višja 
strokovna šola, program poslovni sekretar 
Višja poslovna šola 
Višješolski študij Visoke policijsko-varnostne šole  
Višješolski programi Visoke upravne šole 

678 Verske 

Škofovska bogoslovna visoka šola v Djakovu in 
Senju 
Centralno bogoslovno semenišče v Splitu 
Škofovsko bogoslovno učilišče v Mariboru 
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Frančiškansko visoko bogoslovje v Makarski 
Dominikarsko filozofsko učilišče v Dubrovniku 
Frančiškanska teologija v Sarajevu in Mostarju 
Vrhbosenska filozofska teološka visoka šola v 
Sarajevu 

681 Druge višje šole 

Višja novinarska šola 
Višja šola za socialne delavce 
Višja oficirska šola JLA 
Vojno učelišče ali šola za aktivne oficirje JLA 
Višja šola družbenopolitičnih ved 
Državni konzervatorij v Ljubljani 
Glasbeni šoli "Mokranjac" in "Stankovič" v 
Beogradu, višja stopnja 
Višja glasbena šola v Ljubljani, višja stopnja 
Glasbena šola "Mokranjac" v Skoplju, višja 
stopnja 
Višja šola za umetnost in umetnostno obrt 
Umetniški oddelek pri državni obrtni šoli v 
Zagrebu 
Višja vojna šola 
Višja šola za izobraževanje delavcev 

Prva stopnja fakultet, visokih šol (702-781) 

702 Geološka 

I. stopnja geološke fakultete 
Odsek za geologijo, ODD montanistika Fakultete 
za naravoslovje in fehnologijo 
ODD za geologijo Naravaslovnotehniške 
fakultete (višješolski program)   

705 Strojna 

I. stopnja strojne fakultete 
I. stopnja strojnega oddelka strojno-ladjedelniške 
fakultete 
I. stopnja fakultete za ladjedelništvo 
I. stopnja Visoke tehniške fakultete v Zagrebu 
I. stopnja visoke tehniško-strojne šole 
Višješolski študij strojništva Fakultete za 
strojništvo 
Višješolski študij strojništva na ODD strojništvo 
Tehniške fakultete (Visoke tehniške šole) Maribor 

707 Elektrotehniška in računalniška 

I. stopnja elektronske fakultete 
I. stopnja elektrotehniške fakultete 
Višješolski študij elektrotehnike na Fakulteti za 
elektrotehniko 
Višješolski študij elektrotehnike na ODD 
elektrotehnike 
Tehniške fakultete (Visoke tehniške šole) Maribor 

Višješolski študij elektrotehnike in računalništvo 
na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo  

710 Kemijsko-tehnološka 

I. stopnja biotehničnega oddelka Tehnološke 
fakultete 
I. stopnja Kemijske tehnološke fakultete 
I. stopnja Kemijsko-tehnološkega oddelka za 
nafto pri  
Tehnološki fakulteti 
I. stopnja živilsko-tehnološke fakultete 
I. stopnja tehnološke fakultete 
Višješolski študij kemijske tehnologije na ODD 
kemijska tehnologija Tehniške fakultete (Visoke 
tehniške šole) Maribor 
Višješolski študij tekstilstva, ODD tekstilstvo 
Naravaslovnotehniške fakultete 
Višješolski študij kemijske tehnologije na 
Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo 

714 Gradbena 

I. stopnja Gradbene fakultete 
Višješolski študij gradbeništva na ODD 
gradbeništvo in geodezija Fakultete za 
arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo 
Višješolski študij gradbeništva na ODD 
gradbeništvo 
Tehniške fakultete (Visoke tehniške šole) Maribor 

716 Arhitektska 

I. stopnja fakultete za arhitekturo 

717 Geodetska 

I. stopnja fakultete za geodezijo 
Višješolski študij geodezije na ODD gradbeništvo 
in geodezija FAGG 
Višješolski študij na Fakulteti za gradbeništvo in 
geodezijo 

731 Kmetijska 

I. stopnja kmetijske fakultete 
Višješolski študij na ODD za živinorejo 
(zootehnika)  
Biotehniške fakultete 
Višješolski študij agronomije na ODD agronomije 
Biotehniške fakultete 
Višješolski študij na Visoki kmetijski šoli 
Višješolski program kmetijstva na Fakulteti za 
kmetijstvo 

732 Gozdarska 

I. stopnja gozdarske fakultete 
Višješolski študij gozdarstva na ODD gozdarstva 
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Biotehniška fakulteta 
Višješolski študij na ODD lesarstva Biotehniške 
fakultete 

735 Ekonomska 

I. stopnja ekonomske fakultete 
I. stopnja knjigovodske smeri Ekonomske 
fakultete v Zagrebu 
I. stopnja visoke ekonomsko-komercialne šole 
(Ekonomsko-poslovna fakulteta) 
I. stopnja hotelske fakultete 
I. stopnja fakultete za turizem in zunanjo trgovino 
I. stopnja fakultete za turizem in gostinstvo 
I. stopnja fakultete za zunanjo trgovino 

738 Organizacijskih ved 

I. stopnja fakultete organizacijskih ved (Fakulteta 
za organizacijske vede) 
I. stopnja visoke šole za organizacijo dela  

742 Stomatološka 

I. stopnja stomatološke fakultete 

751 Filozofska 

I. stopnja filozofske fakultete 
I. stopnja pedagoške fakultete 
I. stopnja pedagoške tehnične fakultete 

752 Naravoslovno matematična 

I. stopnja prirodoslovno-matematične fakultete 
Višješolski študij na ODD fizika FNT 
Višješolski študij na ODD matematika in 
mehanika FNT 
Višješolski študij Fakultete za matematiko in 
fiziko  

754 Industrijska pedagogika 

I. stopnja fakultete za industrijsko pedagogiko 
I. stopnja visoke industrijsko-pedagoške šole 

756 Defektološka 

I. stopnja defektološke fakultete 

761 Pravna 

I. stopnja pravne fakultete 

771 Glasbena 

I. stopnja akademije za glasbo 

781 I. stopnja drugih fakultet in visokih šol 

I. stopnja akademije za likovno umetnost 

I. stopnja fakultete za telesno kulturo (Fakulteta 
za šport) 
I. stopnja fakultete za varstvo pri delu 
I. stopnja farmacevtske fakultete (Fakulteta za 
farmacijo) 
I. stopnja metalurške fakultete 
I. stopnja rudarske fakultete 
I. stopnja prometne fakultete 
I. stopnja medicinske fakultete 
I. stopnja visoke šole političnih ved 
I. stopnja visoke šole za telesno kulturo 
I. stopnja visoke tehnične šole 
Višješolski študij farmacije na ODD farmacija 
FNT 
Višješolski študij metalurgije na ODD 
montanistike FNT 
Višješolski študij Visoke šole za zdravstvo 
Višješolski študij Visoke pomorske in prometne 
šole 
Višješolski študij Visoke upravne šole 
Višješolski študij Visoke šole za notranje zadeve  

VISOKO IZOBRAŽEVANJE 

Fakultete, visoke šole (801-881) 

801 Rudarska  

Rudarska fakulteta 
Rudarski odsek - oddelek tehnične fakultete 
Rudarski odsek - oddelek tehnološke fakultete 
Rudarski odsek - oddelek rudarsko-geološko-
naftne fakultete 
Rudarski odsek rudarsko-metalurške fakultete 
Rudarski odsek rudarsko-geološko-metalurške 
fakultete 
Odsek za rudarstvo - ODD montanistika 
Fakultete za naravoslovje in tehnologijo 
Oddelek za vrtanje in pridobivanje nafte in plina 
tehnične fakultete 
Oddelek za vrtanje in pridobivanje nafte in plina 
tehnološke fakultete 
Oddelek za vrtanje in pridobivanje nafte in plina 
rudarsko-geološko-naftne fakultete 
Visoka tehniška šola za pogonske inženirje 
rudarske stroke Tuzla 
Rudarsko-geološko-naftna fakulteta brez oznake 
smeri 
Rudarsko-geološka fakulteta 
Visoka tehnična šola za obratne inženirje 
rudarske stroke Tuzla 
Oddelek za geotehnologijo in rudarstvo 
Naravaslovnotehniške fakultete 
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802 Geološka 

Geološka fakulteta 
Geološki odsek - oddelek tehniške fakultete 
Geološki odsek - oddelek tehnološke fakultete 
Geološki odsek rudarsko-geološko-metalurške 
fakultete 
Odsek za geologijo - ODD montanistika - 
Fakulteta za naravoslovje in tehnologojo 
Oddelek za geologijo Naravaslovnotehniške 
fakultete 

803 Metalurška 

Metalurška fakulteta 
Fakulteta za metalurgijo in rudarstvo 
Metalurški odsek - oddelek tehnične fakultete 
Metalurški odsek - oddelek tehnološke fakultete 
Visoka tehniška šola za obratne inženirje 
metalurške stroke Zenica 
Metalurški odsek tehnološko-metalurške fakultete 
Metalurški odsek rudarsko-metalurške fakultete 
Metalurški odsek - ODD montanistika - Fakultete 
za naravoslovje in tehnologijo 

805 Strojna 

Strojna fakulteta 
Strojni odsek - oddelek tehniške fakultete 
Strojni odsek - oddelek strojno-ladjedelniške 
fakultete 
Strojni odsek elektrostrojne fakultete 
Visoka tehniška šola za obratne inženirje Zagreb 
Visoka tehniška šola Zagreb 
Visoka tehniška šola za obratne inženirje strojne 
stroke Sarajevo, Mostar 
Strojno-ladjedelniška fakulteta (ali fakulteta za 
strojništvo in ladjedelstvo) brez oznake smeri 
Visoka stopnja strojništva na Fakulteti za 
strojništvo  
Visoka stopnja strojništva na ODD strojništvo 
Tehnične fakultete (Visoka tehniška šola) Maribor 
Visoka tehniška strojna šola 
Elektronautična Osijek 

806 Ladjedelniška 

Ladjedelniška fakulteta 
Ladjedelniški oddelek strojno-ladjedelniške 
fakultete 
Ladjedelniški oddelek fakultete za strojništvo in  
ladjedelništvo 

807 Elektrotehniška in računalniška 

Elektronska fakulteta 

Elektrotehniška fakulteta 
Elektrotehniški odsek - oddelek tehniške ali druge 
fakultete 
Fakulteta za elektrotehniko 
Elektrotehniški odsek Elektrostrojne fakultete 
Visoka stopnja elektrotehnike na ODD za 
elektrotehniko 
Tehniške fakultete (Visoke tehniške šole) Maribor 
Visoka elektrotehniška šola 
Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo 
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in 
informatiko  
Univerzitetni program telekomunikacije 
Univerzitetni program medijske komunikacuje 

810 Kemijsko-tehnološka 

Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo 
Kemijsko-tehnološka fakulteta 
Kemijsko-tehnološka fakulteta za nafto 
Kemijsko-tehnološki oddelek - odsek tehniške 
fakultete 
Kemijsko-tehnološki oddelek - odsek tehnološke 
fakultete 
Kemijsko-tehnološki odsek - oddelek za nafto 
tehnološke fakultete 
Odsek tehnološko-metalurške fakultete 
ODD tekstilna tehnologija - Fakultete za 
naravoslovje in tehnologijo 
ODD kemija in kemijska tehnologija Fakultete za 
naravoslovje in tehnologijo 
ODD grafične tehnologije Naravoslovnotehniške 
fakultete 
Visoka kemijska tehnološka šola 
Fakulteta za kemijsko tehnologijo 
ODD za tekstilstvo Naravoslovnotehniške 
fakultete 
ODD za tekstilno tehnologijo Fakultete za 
strojništvo 

812 Živilsko-tehnološka 

Biotehnološka fakulteta 
Živilsko-tehnološki odsek - oddelek tehniške 
fakultete 
Živilsko-tehnološki odsek - oddelek tehnološke 
fakultete 
Biotehniški oddelek tehnološke fakultete 
Živilsko-tehnološki oddelek Biotehniške fakultete 

814 Gradbena 

Fakulteta za gradbeništvo 
Odsek za gradbeništvo - oddelek tehniške 
fakultete 
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Odsek za gradbeništvo fakultete za arhitekturo in 
gradbeništvo 
Visokošolski študij gradbeništva na ODD 
gradbeništvo in geodezijo FAGG 
Visoka stopnja gradbeništva na ODD 
gradbeništvo  
Tehniške fakultete (Visoke tehniške šole) Maribor 
Visoka gradbena šola 
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo - smer 
gradbeništvo  

816 Arhitektska 

Fakulteta za arhitekturo 
Oddelek za arhitekturo - odsek tehniške fakultete 
Oddelek za arhitekturo fakultete za arhitekturo in 
gradbeništvo 
ODD arhitekture Fakultete za arhitekturo, 
gradbeništvo in geodezijo 
Arhitektsko-urbanistična fakulteta 

817 Geodetska 

Geodetska fakulteta 
Geodetski odsek tehniške fakultete 
Geodetski odsek fakultete za arhitekturo 
Geodetski odsek gradbene fakultete 
Geodetski odsek gozdarske akademije 
Geodetsko vojno učilišče - topografski oddelek 
Višja vojna geodetska šola 
Visokošolski študij geodezije na ODD 
gradbeništvo in geodezija FAGG 
Geodezija na Fakulteti za gradbeništvo in 
geodezijo 

822 Prometna 

Fakulteta za pomorstvo in promet 
Fakulteta za promet 
Prometni odsek - oddelek tehniške fakultete 
Prometni odsek - oddelek gradbene fakultete 
(interfakultetni študij) 
Visoka prometna šola 
Pomorska vojna akademija 
Zrakoplovna vojna akademija 
Prometna smer na Fakulteti za gradbeništvo v 
Mariboru 

828 Tehniška brez oznake smeri 

Tehniška fakulteta (brez oznake smeri) 
Fakulteta za arhitekturo, gradbeništva in 
geodezijo (brez oznake smeri) 
Fakulteta za arhitekturo in gradbeništva (brez 
oznake smeri) 

Elektrostrojna (brez oznake smeri) 
Rudarsko-geološko-naftna (brez oznake smeri) 
Rudarsko-geološko-metalurška (brez oznake 
smeri) 
Tehnološko-metalurška (brez oznake smeri) 
Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo (brez 
oznake smeri) 
Fakulteta za varstvo pri delu 
Visoka politehnična šola 
Politehnika, visokošolski program ekonomika in 
vodenje proizvodnje  
Politehnika, univerzitetni študijski program okolje 
Visokošolski program grafična tehnika 
naravoslovno-tehniške fakultete 

831 Kmetijska 

Agronomska fakulteta 
Kmetijsko-agronomska fakulteta 
Kmetijsko-agronomski odsek Kmetijsko-
gozdarske ali druge fakultete 
Visoka kmetijska šola, Osijek 
Višjegospodarsko agronomsko učilišče bivše 
Avstro-Ogrske in Kraljevine Jugoslavije 
Višje gospodarsko učilišče, Križevci 
Kmetijski odsek kmetijsko-gozdarske fakultete 
ODD za agronomijo Biotehniške fakultete 
Biotehniška fakulteta (brez oznake smeri) 
Biotehniška fakulteta - živinorejski oddelek  
Kmetijsko-gozdarska fakulteta 
Fakulteta za kmetijstvo 
Visoka kmetijska šola 

833 Gozdarska 

Gozdarska fakulteta 
gozdarski odsek kmetijsko-gozdarske ali druge 
fakultete 
Gozdarska akademija v Zagrebu 
ODD za gozdarstvo Biotehniške fakultete 
Biotehniška fakulteta, lesarski oddelek 

834 Veterinarska 

Veterinarska fakulteta 
Veterinarski odsek kmetijsko-gozdarsko-
veterinarske fakultete 
Veterinarski oddelek Biotehniške fakultete 

835 Ekonomska 

Ekonomska fakulteta 
Ekonomski oddelek pravno-ekonomske fakultete 
Ekonomska komercialna visoka šola 
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Fakulteta za turizem in gostinstvo 
Fakulteta za turizem in zunanjo trgovino 
Fakulteta za zunanjo trgovino 
Hotelska fakulteta 
Visoka ekonomska šola 
Visoka gospodarska šola, Zagreb, Sarajevo 
Visoka šola za trgovino in promet 
Visoka šola za zunanjo trgovino 
Visoka ekonomsko-komercialna šola v Mariboru 
Ekonomsko-poslovna fakulteta 
Turistika, Visoka šola za hotelirstvo in turizem 
Visokošolski strokovni programi za hotelirstvo in 
turizem 

837 Organizacijskih ved 

Fakulteta organizacijskih in finančnih ved 
Fakulteta organizacijskih ved 
Visoka šola za organizacijo dela Kranj 
Fakulteta za organizacijo in informatiko 
Visoka šola za menedžment 
Visoka strokovna šola za podjetništvo 
Visoka strokovna šola za upravljanje in 
poslovanje 

841 Medicinska  

Medicinska fakulteta 
(razen stomatološko-odontološkega oddelka) 
Visoka šola za zdravstvo 
Visoka zdravstvena šola  

842 Stomatološka 

Stomatološka fakulteta 
Stomatološko-odontološki oddelek - oddelek 
medicin-ske fakultete 

843 Farmacevtska 

Farmacevtska fakulteta 
Farmacevtsko-biokemijska fakulteta 
Farmacevtski odsek prirodoslovno-matematične 
ali druge fakultete 
Visoka stopnja farmacije na ODD farmacije 
Fakultete za naravoslovje in tehnologijo 
Fakulteta za farmacijo 

851 Filozofska 

Filozofska fakulteta (razen oddelkov: 
Prirodoslovno- 
matematični in Farmacevtski) 
Filozofsko-zgodovinska fakulteta 
Filološka fakulteta 
Visoka (višja) pedagoška šola 

Pedagoška fakulteta 
Pedagoško-tehniča fakulteta 
Fakulteta za kulturo 
Visokošolski strokovni programi predšolske 
vzgoje  
Visokošolski strokovni programi Pedagoške 
fakultete 

852 Naravoslovno-matematična 

Astronomija na ODD fizika FNT 
Biologija na ODD biologija Biotehniške fakultete 
Biološka fakulteta 
Fakulteta za fiziko 
Geografska fakulteta 
Kemijska fakulteta 
Fizika na ODD fizika FNT 
Matematična fakulteta 
Matematika na ODD matematika in mehanika 
FNT 
Matematično-fizikalna smer na ODD fizika FNT 
Meteorologija na ODD fizika FNT 
Naravoslovna smer fizika na ODD fizika na FNT 
Biološki oddelek Biotehnične fakultete 
Pedagoška matematika na ODD matematika in 
mehanika FNT 
Pedagoška smer fizika na ODD fizika FNT 
Prirodoslovno-matematična fakulteta 
Prirodoslovno-matematični oddelek filozofske 
fakutete 
Fakulteta za matematiko in fiziko 

854 Industrijska pedagogika 

Fakulteta za industrijsko pedagogiko 
Visoka industrijska pedagoška šola 

855 Telesna kultura 

Državni inštitut za telesno kulturo 
Fakulteta za telesno kulturo 
Visoka šola za telesno kulturo (telesno vzgojo) 

856 Defektološka 

Defektološka fakulteta 
Visoka defektološka šola 

861 Pravna 

Pravna fakulteta 
Pravni oddelek pravno-ekonomske ali druge 
fakultete 

862 Za politične vede 

Fakulteta za politične vede 



128 NAVODILO ZA PRIJAVO PODATKOV, RAZLIČICA 1 

MAJ 2005 

Visoka šola za politične vede 
Fakulteta za novinarstvo 
Inštitut za visoke mednarodne vede s pariške 
univerze 
Novinarsko-diplomatska visoka šola 
Visoka novinarska šola 
Fakulteta (visoka šola) za sociologijo, politične 
vede in novinarstvo 
Interdisciplinarni študij novinarstva 
Fakulteta za družbene vede 

863 Upravna 

Visoka upravna šola 
Visoka šola za socialno zavarovanje 
Visokošolski strokovni program javna uprava 

878 Teološka 

Pravoslavno srbsko bogoslovje v Sremskih 
Karlovcih 
Fakulteta za bogoslovje 
Rimskokatoliška bogoslovna fakulteta 
Visoka bogoslovno-filozofska šola DJ 
Filozofsko-teološki inštitut DJ 
Frančiškanska visoka bogoslovna šola, Makarska 
Škofovsko bogoslovno učilišče v Mariboru 
Centralno bogoslovno semenišče v Splitu 
Visoka teološka šola, Pazin 
Škofovska bogoslovna visoka šola v Djakovu in 
Senju 
Teološka fakulteta 
Frančiškanska teologija v Sarajevu in Mostarju 
Vrhbosanska filozofsko-teološka visoka šola v 
Sarajevu 
Dominikansko filozofsko učilišče v Dubrovniku 
Višja islamsko-teološka šola v Sarajevu 
Fakulteta za humanistične študije 

881 Druge fakutete in visoke šole 

Vojna akademija JLA 
Višja vojna akademija JLA 
Višja šola vojne akademije 
Višja šola vojnopomorske akademije 
Višja šola intendantske akademije 
Šola taktike višje vojne akademije JLA 
Vojna šola višje vojne akademije JLA 
Generalštabna priprava 
Vojno učilišče ali šola za aktivne oficirje JLA 

Visoka vojna šola 
Fakulteta za SLO 
Interdisciplinarni proizvodno-tehnični študij 
Fakulteta organizacijskih ved za SLO 
Medfakultetni študij za socialno delo 
Visoka šola 
Visoka šola za socialno delo 
Visoka šola za notranje zadeve 
Visoka policijsko-varnostna šola 
Visokošolski strokovni program socialno delo 

Umetniške akademije (891-894) 

891 Glasbena 

Fakulteta glasbene umetnosti 
Konzervatorij 
Glasbena akademija 
Akademija za glasbo v Ljubljani 
Državni konservatorij v Ljubljani 
Konservatorij glasbene matice v Ljubljani 
Pedagoški oddelek državnega konservatorija oz. 
glasbene akademije 
Visoka šola državnega konservatorija in glasbene 
akademije v Ljubljani 
Glasbeni akademiji "Mokranjac" in "Stankovič" v 
Beogradu 
Visoka glasbena šola 

892 Za likovno umetnost 

Akademija za likovno umetnost 
Akademija likovnih umetnosti 
Akademija za kiparstvo Pariz 
Visoka šola risanja in slikanja 

893 Za uporabno umetnost 

Akademija uporabnih umetnosti 
Akademija za uporabo umetnosti 
Fakulteta za uporabno umetnost 

894 Za dramsko umetnost 

Gledališka akademija 
Akademija za igralsko umetnost 
Akademija za dramsko in filmsko umetnost 
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo 
Fakulteta za gledališče, film, radio in televizijo  
Fakulteta dramskih umetnosti 
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6. SEZNAM DRŽAV  

Ime države Kratica-2 Kratica-3 Šifra 

Afganistan AF AFG 004 
Albanija AL ALB 008 
Alžirija DZ DZA 012 
Ameriška Samoa AS ASM 016 
Andora AD AND 020 
Angola AO AGO 024 
Angvila AI AIA 660 
Antarktika AQ ATA 010 
Antigva in Barbuda AG ATG 028 
Argentina AR ARG 032 
Armenija AM ARM 051 
Aruba AW ABW 533 
Avstralija AU AUS 036 
Avstrija AT AUT 040 
Azerbajdžan AZ AZE 031 
Bahami BS BHS 044 
Bahrajn BH BHR 048 
Bangladeš BD BGD 050 
Barbados BB BRB 052 
Belgija BE BEL 056 
Belize BZ BLZ 084 
Belorusija BY BLR 112 
Benin BJ BEN 204 
Bermudi BM BMU 060 
Bocvana BW BWA 072 
Bolgarija BG BGR 100 
Bolivija BO BOL 068 
Bosna in Hercegovina BA BIH 070 
Božični otok CX CXR 162 
Bouvetov otok BV BVT 074 
Brazilija BR BRA 076 
Britansko ozemlje 
Indijskega oceana IO IOT 086 
Brunej, Država BN BRN 096 
Burkina Faso BF BFA 854 
Burundi BI BDI 108 
Butan BT BTN 064 
Ciper CY CYP 196 
Cookovi otoki CK COK 184 
Čad TD TCD 148 
Češka republika CZ CZE 203 
Čile CL CHL 152 
Danska DK DNK 208 
Deviški otoki (britanski) VG VGB 092 

Ime države Kratica-2 Kratica-3 Šifra 

Deviški otoki (ZDA) VI VIR 850 
Dominika DM DMA 212 
Dominikanska republika DO DOM 214 
Džibuti DJ DJI 262 
Egipt EG EGY 818 
Ekvador EC ECU 218 
Ekvatorialna Gvineja GQ GNQ 226 
Eritreja ER ERI 232 
Estonija EE EST 233 
Etiopija ET ETH 231 
Falklandski otoki (Malvini) FK FLK 238 
Ferski otoki FO FRO 234 
Fidži FJ FJI 242 
Filipini PH PHL 608 
Finska FI FIN 246 
Francija FR FRA 250 
Francoska Gvajana GF GUF 254 
Francoska Polinezija PF PYF 258 
Francosko južno ozemlje TF ATF 260 
Gabon GA GAB 266 
Gambija GM GMB 270 
Gana GH GHA 288 
Gibraltar GI GIB 292 
Grčija GR GRC 300 
Grenada GD GRD 308 
Grenlandija GL GRL 304 
Gruzija GE GEO 268 
Guadeloupe GP GLP 312 
Guam GU GUM 316 
Gvajana GY GUY 328 
Gvatemala GT GTM 320 
Gvineja GN GIN 324 
Gvineja Bissau GW GNB 624 
Haiti HT HTI 332 
Heardov otok in 
McDonaldovi otoki HM HMD 334 
Honduras HN HND 340 
Hongkong HK HKG 344 
Hrvaška HR HRV 191 
Indija IN IND 356 
Indonezija ID IDN 360 
Irak IQ IRQ 368 
Iran (Islamska republika) IR IRN 364 
Irska IE IRL 372 
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Ime države Kratica-2 Kratica-3 Šifra 

Islandija IS ISL 352 
Italija IT ITA 380 
Izrael IL ISR 376 
Jamajka JM JAM 388 
Japonska JP JPN 392 
Jemen YE YEM 887 
Jordanija JO JOR 400 
Južna Afrika ZA ZAF 710 
Južna Georgia in otoki 
Sandwich GS SGS 239 
Kajmanski otoki KY CYM 136 
Kambodža KH KHM 116 
Kamerun CM CMR 120 
Kanada CA CAN 124 
Katar QA QAT 634 
Kazahstan KZ KAZ 398 
Kenija KE KEN 404 
Kirgizistan KG KGZ 417 
Kiribati KI KIR 296 
Kitajska CN CHN 156 
Kokosovi (Keeling) otoki CC CCK 166 
Kolumbija CO COL 170 
Komori KM COM 174 
Kongo CG COG 178 
Kongo, Demokratična 
republika CD COD 180 
Koreja, Demokratična 
ljudska republika KP PRK 408 
Koreja, Republika KR KOR 410 
Kostarika CR CRI 188 
Kuba CU CUB 192 
Kuvajt KW KWT 414 
Laoška ljudska 
demokratična republika LA LAO 418 
Latvija LV LVA 428 
Lesoto LS LSO 426 
Libanon LB LBN 422 
Liberija LR LBR 430 
Libijska arabska 
džamahirija LY LBY 434 
Lihtenštajn LI LIE 438 
Litva LT LTU 440 
Luksemburg LU LUX 442 
Macau MO MAC 446 
Madagaskar MG MDG 450 
Madžarska HU HUN 348 
Makedonija MK MKD 807 

Ime države Kratica-2 Kratica-3 Šifra 

Malavi MW MWI 454 
Maldivi MV MDV 462 
Malezija MY MYS 458 
Mali ML MLI 466 
Malta MT MLT 470 
Maroko MA MAR 504 
Marshallovi otoki MH MHL 584 
Martinik MQ MTQ 474 
Mauritius MU MUS 480 
Mavretanija MR MRT 478 
Mayotte YT MYT 175 
Mehika MX MEX 484 
Mikronezija (Federativne 
države) FM FSM 583 
Mjanmar MM MMR 104 
Moldavija, Republika MD MDA 498 
Monako MC MCO 492 
Mongolija MN MNG 496 
Montserrat MS MSR 500 
Mozambik MZ MOZ 508 
Namibija NA NAM 516 
Nauru NR NRU 520 
Nemčija DE DEU 276 
Nepal NP NPL 524 
Niger NE NER 562 
Nigerija NG NGA 566 
Nikaragva NI NIC 558 
Niue NU NIU 570 
Nizozemska NL NLD 528 
Nizozemski Antili AN ANT 530 
Norfolški otok NF NFK 574 
Norveška NO NOR 578 
Nova Kaledonija NC NCL 540 
Nova Zelandija NZ NZL 554 
Oman OM OMN 512 
Otoki Turks in Caicos TC TCA 796 
Otoki Wallis in Futuna WF WLF 876 
Pakistan PK PAK 586 
Palau PW PLW 585 
Palestinsko ozemlje, 
zasedeno PS PSE 275 
Panama PA PAN 591 
Papua Nova Gvineja PG PNG 598 
Paragvaj PY PRY 600 
Peru PE PER 604 
Pitcairn PN PCN 612 
Poljska PL POL 616 
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Ime države Kratica-2 Kratica-3 Šifra 

Portoriko PR PRI 630 
Portugalska PT PRT 620 
Reunion RE REU 638 
Romunija RO ROM 642 
Ruanda RW RWA 646 
Ruska federacija RU RUS 643 
Saint Helena SH SHN 654 
Saint Kitts in Nevis KN KNA 659 
Saint Lucia LC LCA 662 
Saint Pierre in Miguelon PM SPM 666 
Saint Vincent in 
Grenadine VC VCT 670 
Salomonovi otoki SB SLB 090 
Salvador SV SLV 222 
Samoa WS WSM 882 
San Marino SM SMR 674 
Sao Tome in Principe ST STP 678 
Saudova Arabija SA SAU 682 
Sejšeli SC SYC 690 
Senegal SN SEN 686 
Severni Marianski otoki MP MNP 580 
Sierra Leone SL SLE 694 
Singapur SG SGP 702 
Sirska arabska republika SY SYR 760 
Slonokoščena obala CI CIV 384 
Slovaška SK SVK 703 
Slovenija SI SVN 705 
Somalija SO SOM 706 
Srbija in Črna gora CS SCG 891 
Srednjeafriška republika CF CAF 140 
Stranski zunanji otoki 
Združenih držav UM USM 581 
Sudan SD SDN 736 
Surinam SR SUR 740 
Svalbard in Jan Mayen SJ SJM 744 
    

Ime države Kratica-2 Kratica-3 Šifra 

Svazi SZ SWZ 748 
Sveti sedež (Vatikanska 
mestna država)  VA VAT 336 
Španija ES ESP 724 
Šrilanka LK LKA 144 
Švedska SE SWE 752 
Švica CH CHE 756 
Tadžikistan TJ TJK 762 
Tajska TH THA 764 
Tajvan, provinca Kitajske TW TWN 158 
Tanzanija, Združena 
republika TZ TZA 834 
Togo TG TGO 768 
Tokelau TK TKL 772 
Tonga TO TON 776 
Trinidad in tobago TT TTO 780 
Tunizija TN TUN 788 
Turčija TR TUR 792 
Turkmenistan TM TKM 795 
Tuvalu TV TUV 798 
Uganda UG UGA 800 
Ukrajina UA UKR 804 
Urugvaj UY URY 858 
Uzbekistan UZ UZB 860 
Vanuatu VU VUT 548 
Venezuela VE VEN 862 
Vietnam VN VNM 704 
Vzhodni Timor TL TMP 626 
Zahodna sahara EH ESH 732 
Zambija ZM ZMB 894 
Združene države US USA 840 
Združeni arabski emirati AE ARE 784 
Združeno kraljestvo GB GBR 826 
Zelenortski otoki CV CPV 132 
Zimbabve ZW ZWE 716 
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7. SEZNAM OBČIN REPUBLIKE SLOVENIJE 

Šifra Ime občine 

001 Ajdovščina 
002 Beltinci 
148 Benedikt 
149 Bistrica ob Sotli 
003 Bled 
150 Bloke 
004 Bohinj 
005 Borovnica 
006 Bovec 
151 Braslovče 
007 Brda 
008 Brezovica 
009 Brežice 
152 Cankova 
011 Celje 
012 Cerklje na Gorenjskem 
013 Cerknica 
014 Cerkno 
153 Cerkvenjak 
015 Črenšovci 
016 Črna na Koroškem 
017 Črnomelj 
018 Destrnik 
019 Divača 
154 Dobje 
020 Dobrepolje 
155 Dobrna 
021 Dobrova - Polhov Gradec 
156 Dobrovnik/Dobronak 
022 Dol pri Ljubljani 
157 Dolenjske Toplice 
023 Domžale 
024 Dornava 
025 Dravograd 
026 Duplek 
027 Gorenja vas - Poljane 
028 Gorišnica 
029 Gornja Radgona 
030 Gornji Grad 
031 Gornji Petrovci 
158 Grad 
032 Grosuplje 
159 Hajdina 
160 Hoče - Slivnica 
161 Hodoš/Hodos 
162 Horjul 
034 Hrastnik 
035 Hrpelje - Kozina 
036 Idrija 

Šifra Ime občine 

037 Ig 
038 Ilirska Bistrica 
039 Ivančna Gorica 
040 Izola/Isola 
041 Jesenice 
163 Jezersko 
042 Juršinci 
043 Kamnik 
044 Kanal 
045 Kidričevo 
046 Kobarid 
047 Kobilje 
048 Kočevje 
049 Komen 
164 Komenda 
050 Koper/Capodistria 
165 Kostel 
051 Kozje 
052 Kranj 
053 Kranjska Gora 
166 Križevci 
054 Krško 
055 Kungota 
056 Kuzma 
057 Laško 
058 Lenart 
059 Lendava/Lendva 
060 Litija 
061 Ljubljana 
062 Ljubno 
063 Ljutomer 
064 Logatec 
065 Loška dolina 
066 Loški Potok 
167 Lovrenc na Pohorju 
067 Luče 
068 Lukovica 
069 Majšperk 
070 Maribor 
168 Markovci 
071 Medvode 
072 Mengeš 
073 Metlika 
074 Mežica 
169 Miklavž na Dravskem polju 
075 Miren - Kostanjevica 
170 Mirna Peč 
076 Mislinja 
077 Moravče 
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Šifra Ime občine 

078 Moravske Toplice 
079 Mozirje 
080 Murska Sobota 
081 Muta 
082 Naklo 
083 Nazarje 
084 Nova Gorica 
085 Novo mesto 
086 Odranci 
171 Oplotnica 
087 Ormož 
088 Osilnica 
089 Pesnica 
090 Piran/Pirano 
091 Pivka 
092 Podčetrtek 
172 Podlehnik 
093 Podvelka 
173 Polzela 
094 Postojna 
174 Prebold 
095 Preddvor 
175 Prevalje 
096 Ptuj 
097 Puconci 
098 Rače - Fram 
099 Radeče 
100 Radenci 
101 Radlje ob Dravi 
102 Radovljica 
103 Ravne na Koroškem 
176 Razkrižje 
104 Ribnica 
177 Ribnica na Pohorju 
106 Rogaška Slatina 
105 Rogašovci 
107 Rogatec 
108 Ruše 
178 Selnica ob Dravi 
109 Semič 
110 Sevnica 
111 Sežana 
112 Slovenj Gradec 
113 Slovenska Bistrica 
114 Slovenske Konjice 
179 Sodražica 
180 Solčava 
115 Starše 

Šifra Ime občine 

181 Sveta Ana 
182 Sveti Andraž v Slov. goricah 
116 Sveti Jurij 
033 Šalovci 
183 Šempeter - Vrtojba 
117 Šenčur 
118 Šentilj 
119 Šentjernej 
120 Šentjur pri Celju 
121 Škocjan 
122 Škofja Loka 
123 Škofljica 
124 Šmarje pri Jelšah 
125 Šmartno ob Paki 
194 Šmartno pri Litiji 
126 Šoštanj 
127 Štore 
184 Tabor 
010 Tišina 
128 Tolmin 
129 Trbovlje 
130 Trebnje 
185 Trnovska vas 
186 Trzin 
131 Tržič 
132 Turnišče 
133 Velenje 
187 Velika Polana 
134 Velike Lašče 
188 Veržej 
135 Videm 
136 Vipava 
137 Vitanje 
138 Vodice 
139 Vojnik 
189 Vransko 
140 Vrhnika 
141 Vuzenica 
142 Zagorje ob Savi 
143 Zavrč 
144 Zreče 
190 Žalec 
146 Železniki 
191 Žetale 
147 Žiri 
192 Žirovnica 
193 Žužemberk 
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8. SEZNAM REGISTRSKIH IZPOSTAV ZZZS IN PRIPADAJOČIH OBČIN 

Natančnejši podatki o poslovni mreži Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije so dostopni na internetnem 
naslovu: http://www.zzzs.si 

IZPOSTAVA OBČINA Območna 

enota Šifra Naslov Šifra Naziv 

CELJE 03 CELJE 
Gregorčičeva 5/a 
3000 CELJE 
 

011 
155 
127 
139 

CELJE 
DOBRNA 
ŠTORE 
VOJNIK 

     
 20 LAŠKO 

Kidričeva ul. 5 
3270 LAŠKO 

057 
099 

LAŠKO 
RADEČE 

     
 51 SLOVENSKE KONJICE 

Mestni trg 17 
3210 SLOVENSKE KONJICE 

114 
137 
144 

SLOVENSKE KONJICE 
VITANJE 
ZREČE 

     
 52 ŠENTJUR PRI CELJU 

Mestni trg 2 
3230 ŠENTJUR 

154 
120 

DOBJE 
ŠENTJUR 

     
 54 ŠMARJE PRI JELŠAH 

Rogaška 25 
3240 ŠMARJE PRI JELŠAH 
 

149 
051 
092 
106 
107 
124 

BISTRICA OB SOTLI 
KOZJE 
PODČETRTEK 
ROGAŠKA SLATINA 
ROGATEC 
ŠMARJE PRI JELŠAH 

     
 62 ŽALEC 

Pečnikova 1 
3310 ŽALEC 
 

151 
173 
174 
184 
189 
190 

BRASLOVČE 
POLZELA 
PREBOLD 
TABOR 
VRANSKO 
ŽALEC 

     
KOPER 17 KOPER 

Martinčev trg 2 
6000 KOPER 

050 KOPER 

     
 12 ILIRSKA BISTRICA 

Bazoviška c. 25/a 
6250 ILIRSKA BISTRICA 

038 ILIRSKA BISTRICA 

     
 13 IZOLA 

Oktobrske revolucije 11 
6310 IZOLA 

040 IZOLA 

     
 40 PIRAN 

Obala 114 
6320 PORTOROŽ 

090 PIRAN 
 

     
 41 POSTOJNA 

Prečna ulica 2 
6230 POSTOJNA 

091 
094 

PIVKA 
POSTOJNA 

     



NAVODILO ZA PRIJAVO PODATKOV, RAZLIČICA 1 135 

MAJ 2005 

IZPOSTAVA OBČINA Območna 

enota Šifra Naslov Šifra Naziv 

 48 SEŽANA 
Partizanska 66/d 
6210 SEŽANA 
 

019 
035 
049 
111 

DIVAČA 
HRPELJE - KOZINA 
KOMEN 
SEŽANA 

     
KRŠKO 19 KRŠKO 

Bohoričeva 9 
8270 KRŠKO 

054 KRŠKO 

     
 02 BREŽICE 

Trdinova 1 
8250 BREŽICE 

009 BREŽICE 

     
 47 SEVNICA 

Trg Svobode 12 
8290 SEVNICA 

110 SEVNICA 

     
KRANJ 
 

18 KRANJ 
Zlato polje 2 
4000 KRANJ 
 

012 
163 
052 
082 
095 
117 

CERKLJE NA GORENJSKEM 
JEZERSKO 
KRANJ 
NAKLO 
PREDDVOR 
ŠENČUR 

     
 14 JESENICE 

Titova 73 
4270 JESENICE 

041  
053 
192 

JESENICE 
KRANJSKA GORA 
ŽIROVNICA 

     
 44 RADOVLJICA 

Kranjska c. 13 
4240 RADOVLJICA 

003 
004 
102 

BLED 
BOHINJ 
RADOVLJICA 

     
 53 ŠKOFJA LOKA 

Stara c. 10 
4220 ŠKOFJA LOKA 
 

027 
122 
146 
147 

GORENJA VAS - POLJANE 
ŠKOFJA LOKA 
ŽELEZNIKI 
ŽIRI 

     
 58 TRŽIČ 

Blejska c 10 
4290 TRŽIČ 

131 TRŽIČ 

     
LJUBLJANA 25 LJUBLJANA 

Miklošičeva 24 
1000 LJUBLJANA 
 

008 
022 
021 
162 
037 
061 
071 
123 
134 
138 

BREZOVICA 
DOL PRI LJUBLJANI 
DOBROVA - POLHOV GRADEC 
HORJUL 
IG 
LJUBLJANA 
MEDVODE 
ŠKOFLJICA 
VELIKE LAŠČE 
VODICE 

     
 04 CERKNICA 

Partizanska 1 
1380 CERKNICA 

150 
013 
065 

BLOKE 
CERKNICA 
LOŠKA DOLINA 
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IZPOSTAVA OBČINA Območna 

enota Šifra Naslov Šifra Naziv 

 06 DOMŽALE 
Ljubljanska 70 
1230 DOMŽALE 
 

023 
068 
072 
077 
186 

DOMŽALE 
LUKOVICA 
MENGEŠ 
MORAVČE 
TRZIN 

     
 09 GROSUPLJE 

Kolodvorska 4 
1290 GROSUPLJE 

020 
032 
039 

DOBREPOLJE 
GROSUPLJE 
IVANČNA GORICA 

     
 10 HRASTNIK 

Novi dom 11 
1430 HRASTNIK 

034 HRASTNIK 

     
 11 IDRIJA 

Kosovelova 8 
5280 IDRIJA 

014 
036 

CERKNO 
IDRIJA 

     
 15 KAMNIK 

Ljubljanska 1 
1241 KAMNIK 

043 
164 

KAMNIK 
KOMENDA 

     
 16 KOČEVJE 

Ljubljanska 25 
1330 KOČEVJE 

048  
165 
088 

KOČEVJE 
KOSTEL 
OSILNICA 

     
 23 LITIJA 

Ponoviška c. 3 
1270 LITIJA 

060 
194 

LITIJA 
ŠMARTNO PRI LITIJI 

     
 30 LOGATEC 

Notranjska 14 
1371 LOGATEC 

064 LOGATEC 

     
 46 RIBNICA 

Majnikova 1 
1310 RIBNICA 

066 
104  
179 

LOŠKI POTOK 
RIBNICA 
SODRAŽICA 

     
 56 TRBOVLJE 

Mestni trg 5 A 
1422 TRBOVLJE 

129 TRBOVLJE 

     
 60 VRHNIKA 

Trg Karla Grabeljška 1 
1360 VRHNIKA 

005 
140 

BOROVNICA 
VRHNIKA 

     
 61 ZAGORJE OB SAVI 

Cesta Borisa Kidriča 2 
1410 ZAGORJE OB SAVI 

142 ZAGORJE OB SAVI 
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IZPOSTAVA OBČINA Območna 

enota Šifra Naslov Šifra Naziv 

MARIBOR 31 MARIBOR 
Sodna ul. 15 
2000 MARIBOR 

026 
160 
055 
167 
070 
169 
089 
098 
108 
178 
115 
118 

DUPLEK 
HOČE - SLIVNICA 
KUNGOTA 
LOVRENC NA POHORJU 
MARIBOR 
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU 
PESNICA 
RAČE - FRAM 
RUŠE 
SELNICA OB DRAVI 
STARŠE 
ŠENTILJ 

     
 21 LENART 

Kraigherjeva 19 b 
2230 LENART 
 

148 
153 
058 
181 

BENEDIKT 
CERKVENJAK 
LENART 
SVETA ANA 

     
 39 ORMOŽ 

Ptujska 25 
2270 ORMOŽ 

087 ORMOŽ 

     
 42 PTUJ 

Vodnikova 2 
2250 PTUJ 
 

018 
024 
028 
159 
042 
045 
069 
168 
172 
096 
182 
 
185 
135 
143 
191 

DESTRNIIK 
DORNAVA 
GORIŠNICA 
HAJDINA 
JURŠINCI 
KIDRIČEVO 
MAJŠPERK 
MARKOVCI 
PODLEHNIIK 
PTUJ 
SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH 
GORICAH 
TRNOVSKA VAS 
VIDEM 
ZAVRČ 
ŽETALE 

     
 50 SLOVENSKA BISTRICA 

Partizanska 21 
2310 SLOVBISTRICA 

171 
113 

OPLOTNICA 
SLOVENSKA BISTRICA 

     
MURSKA  
SOBOTA 

36 MURSKA SOBOTA 
Slovenska ul. 48 
9000 MURSKA SOBOTA 
 

002 
152 
031 
158 
161 
056 
078 
080 
097 
105 
033 
010 

BELTINCI 
CANKOVA 
GORNJI PETROVCI 
GRAD 
HODOŠ 
KUZMA 
MORAVSKE TOPLICE 
MURSKA SOBOTA 
PUCONCI 
ROGAŠEVCI 
ŠALOVCI 
TIŠINA 
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 08 GORNJA RADGONA 
Partizanska c. 20 
9250 GORRADGONA 

029 
100 
116 

GORNJA RADGONA 
RADENCI 
SVETI JURIJ 

     
 22 LENDAVA 

Kranjčeva ul. 4 
9220 LENDAVA 
 

015 
156 
059 
047 
086 
132 
187 

ČRENŠOVCI 
DOBROVNIK 
LENDAVA 
KOBILJE 
ODRANCI 
TURNIŠČE 
VELIKA POLANA 

     
 29 LJUTOMER 

Slavka Osterca 14 
9240 LJUTOMER 
 

166 
063 
176 
188 

KRIŽEVCI 
LJUTOMER 
RAZKRIŽJE 
VERŽEJ 

     
NOVA GORICA 
 

37 
 

NOVA GORICA 
Gradnikove brigade 1 
5000 NOVA GORICA 
 

007 
044 
075 
084 
183 

BRDA 
KANAL 
MIREN - KOSTANJEVICA 
NOVA GORICA 
ŠEMPETER - VRTOJBA 

     
 01 AJDOVŠČINA 

Gregorčičeva 22 
5270 AJDOVŠČINA 

001 
136 

AJDOVŠČINA 
VIPAVA 
 

     
 55 TOLMIN 

Trg maršala Tita 8 
5220 TOLMIN 

006 
046 
128 

BOVEC 
KOBARID 
TOLMIN 

     
NOVO MESTO 
 

38 NOVO MESTO 
Prešernov trg 7 
8000 NOVO MESTO 
 

157 
170 
085 
119 
121 
193 

DOLENJSKE TOPLICE 
MIRNA PEČ 
NOVO MESTO 
ŠENTJERNEJ 
ŠKOCJAN 
ŽUŽEMBERK 

     
  

05 
 
ČRNOMELJ 
Kolodvorska 17 
8340 ČRNOMELJ 

 
017 
109 

 
ČRNOMELJ 
SEMIČ 

     
 34 METLIKA 

Naselje B. Kidriča 12 
8330 METLIKA 

073 METLIKA 

     
 57 TREBNJE 

Rimska c. 10 a 
8210 TREBNJE 

130 TREBNJE 
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RAVNE NA 
KOROŠKEM 

45 RAVNE NA KOROŠKEM 
Ob Suhi 11/b 
2390 RAVNE NA KOR 
 

025 
016 
074 
175 
103 

DRAVOGRAD 
ČRNA NA KOROŠKEM 
MEŽICA 
PREVALJE 
RAVNE NA KOROŠKEM 

     
 35 MOZIRJE 

Na trgu 20 
3330 MOZIRJE 
 

030 
062 
067 
079 
083 
180 

GORNJI GRAD 
LJUBNO 
LUČE 
MOZIRJE 
NAZARJE 
SOLČAVA 

     
 43 RADLJE OB DRAVI 

Mariborska c. 37 
2360 RADLJE OB DRAVI 
 

081 
093 
101 
177 
141 

MUTA 
PODVELKA 
RADLJE OB DRAVI 
RIBNICA NA POHORJU 
VUZENICA 

     
 49 SLOVENJ GRADEC 

Partizanska pot 16 
2380 SLOVENJ GRADEC 

076 
112 

MISLINJA 
SLOVENJ GRADEC 

     
 59 VELENJE 

Vodnikova 1 
3320 VELENJE 

125 
126 
133 

ŠMARTNO OB PAKI 
ŠOŠTANJ 
VELENJE 

 




