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MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE 
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE 
STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE 
 
Ljubljana, junij 2004 

                                                                                            
O B V E S T I L O 

 
o dopolnitvi Metodološkega gradiva 1/87, ponatis z dopolnitvami 2004 

 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za zdravje in Statistični urad 
Republike Slovenije so pripravili dopolnitev navodil v publikaciji: Metodološko gradivo I - 
Prijava podatkov v pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za 
starševsko varstvo, zavarovanje za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja  
(M-1,  M-2,  M-1A,  M-3,  M-3A,  M-DČ) - ponatis z dopolnitvami 2004 – Ljubljana, 2004. 
 
1. Dopolnitve zaradi prostega dostopa na trg dela po vstopu Slovenije v Evropsko 
unijo 
 
V 3. poglavju se v točki 3.16 v rubriki 26 doda naslednje besedilo: 
Za tuje državljane, ki od 1. 5. 2004 dalje 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). 
 
2. Dopolnitve zaradi uporabe zakonodaje EU na področju zdravstvenega zavarovanja 
po vstopu Slovenije v Evropsko unijo 

 
V 3. poglavju se v točki  3.12 v rubriki 20 doda za prvim stavkom naslednje besedilo: 
Tuji nosilci zavarovanja vlagajo prijave v zdravstveno zavarovanje na obrazcih, ki jih določa 
zakonodaja EU ali meddržavna pogodba. 

 
Podlaga za zavarovanje Vrste zavarovanj 

šifra opis  piz zz zpb  zstv 

01 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 

02 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 

03 državljani RS, zaposleni pri tujem delodajalcu, ki so oziroma niso 
zavarovani pri tujem nosilcu zavarovanja 

x    

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

x x x x 

07 prostovoljna vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje 

x    

08 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 

11 brezposelne osebe - prejemniki denarne pomoči pri zavodu za 
zaposlovanje 

 x  x 
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Podlaga za zavarovanje Vrste zavarovanj 

šifra opis  piz zz zpb  zstv 

12 prejemniki bolniških ali starševskih nadomestil po prekinitvi 
delovnega razmerja 

x x x x 

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

x x x x 

16 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 

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

x x x x 

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

 x   

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

 x   

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

x x x  

28 brezposelne osebe - prejemniki denarnega nadomestila pri zavodu za 
zaposlovanje 

x x  x 

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

x x x x 

31 uživalci začasnih invalidskih nadomestil  x   

34 udeleženci javnih del x x x x 

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

x x x x 

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

42 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   

43 tujci, ki se izobražujejo ali izpopolnjujejo v RS  x   

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

 x   

45 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   

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

 x   

47 vojaki naborniki na prostovoljnem služenju vojaškega roka  x x   

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

 x   

49 učenci v učnem razmerju - vajenci x    
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Podlaga za zavarovanje Vrste zavarovanj 

šifra opis  piz zz zpb  zstv 

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

51 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 

52 člani kmečkega gospodarstva, ki so pokojninsko-invalidsko in 
zdravstveno zavarovani in v RS opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini ali 
glavni poklic  

x x  x 

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

 x   

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

 x   

59 prejemnik tuje pokojnine – zakonodaja EU, meddržavna pogodba  x   

60 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   

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

 x   

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

 x   

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

 x   

65 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   

69 upokojenci: izplačevanje pokojnine po predpisih RS v tujino  x   

70 upokojenci - uživalci delne pokojnine  x   

71 prejemniki starševskih nadomestil, ki nimajo pravice do starševskega 
dopusta  

x x x x 

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

x x x x 

74 prejemniki delnega plačila za izgubljeni dohodek x x x x 

78 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   

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

 x   

80 družinski član zaposlene ali samozaposlene osebe zavarovane pri 
tujem nosilcu zavarovanja - zakonodaja EU, medržavna pogodba 

 x   
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Podlaga za zavarovanje Vrste zavarovanj 

šifra opis  piz zz zpb  zstv 

81 družinski član upokojenca zavarovanega pri tujem nosilcu 
zavarovanja - zakonodaja EU, medržavna pogodba  

 x   

84 zavarovane osebe na prekvalifikaciji oziroma dokvalifikaciji med 
delovnim razmerjem 

x x x  

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

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

x x   

90 zaposlena ali samozaposlena oseba - obmejni delavec, zavarovan pri 
tujem nosilcu zavarovanja – zakonodaja EU 

 x   

91 zaposlena ali samozaposlena oseba, zavarovana pri tujem nosilcu 
zavarovanja – zakonodaja EU 

 x   

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

x x x x 

94 osebe, ki v okviru kakšnega drugega pravnega razmerja opravljajo 
delo za plačilo  

x    

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

x    

96 prejemniki starševskega dodatka x    

97 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   

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

 x   

 
Priloga 2  Seznam obveznih podatkov za prijavo v zavarovanja je enak kot za 
zavarovalne podlage 11, 31, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 53, 54, 59, 60, 62, 63, 65, 69, 70, 78, 79, 
80, 81, 97, 99. 
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 Priloga 1 Pregled zavarovanih oseb z zakonskimi podlagami in dokazili za prijavo v 
zavarovanje po šifrah podlag 
 

Zavarovalna podlaga 59  
  
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 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 77 
  
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; 
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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 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 točki 1. a., b., c., d.  
Dokazila za prijavo širših družinskih članov so opisana v točki 1. a.,b. 

Meddržavna pogodba:  
Dokazila za prijavo ožjih družinskih članov so opisana v točki 1.a.,b.,c.,d. 
Ni dovoljena prijava širših družinskih članov. 

 
 

Zavarovalna podlaga 80  
  

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. 

  
   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 
   3.    Zakonodaja EU: 

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

   4.   Meddržavna pogodba: 
Dokazila za prijavo ožjih družinskih članov so opisana v točki 1.a.,b.,c.,d.  
pri zavarovalni podlagi 77 
Prijava širših družinskih članov ni dovoljena.  
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Zavarovalna podlaga 81  
  

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, 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 
   3.   Zakonodaja EU: 

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

   4.   Meddržavna pogodba: 
Dokazila za prijavo ožjih družinskih članov so opisana v točki 1. a.,b.,c.,d.  
pri  zavarovalni podlagi 77  
Prijava širših družinskih članov ni dovoljena. 
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Zavarovalna podlaga 90  
  

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 
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Zavarovalna podlaga 91  
  

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 11 
  

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 % Zavod RS za zaposlovanje 

 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 44 
  

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 
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Zavarovalna podlaga 45 
  

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 46 
  
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 
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Zavarovalna podlaga 47 
  
Opis podlage Vojaki naborniki na prostovoljnem služenju vojaškega roka  
  
Vrsta zavarovanja PIZ, ZZ 
  
Zakonska osnova 24a. 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 
  
Dokazila za ZPIZ  Pogodba med Ministrstvom za obrambo in vojakom prostovoljcem 
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Zavarovalna podlaga 86 
  

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  se ne plačuje (2. odst. 207. člena ZPIZ-1) 

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

 ZZ prispevek delodajalca se ne plačuje 

  

Osnova za obračun 
prispevka 

Nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije 

  

Vstop v zavarovanje Z dnem nastopa poklicen 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 1.  Odločba Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje o pravici do poklicne  

   rehabilitacije zunaj delovnega razmerja 
2.  Odločba Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje o pravici do  
     nadomestila za čas čakanja na ustrezno delo po 140. členu ZPIZ-92   

 


