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

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 Metodološkem gradivu 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, za družinske 
pomočnike, upravičence do delnega plačila za izgubljeni dohodek po predpisih o socialnem varstvu: 
 
 
1. Prijave v obvezna socialna zavarovanja vlagajo centri za socialno delo pri prijavno-odjavni službi ZZZS-ja, 

pristojni za občino, kjer je center za socialno delo. 
 
 
2. Rubrika 4 
Za navedeno zavarovalno podlago se uporablja registrske številke zavezancev (RŠZ), ki so jim bile dodeljene: 
- za prejemnike trajne denarne socialne pomoči kot edinega vira preživljanja po ZSV-ju 

(M. g./2004 na strani 14, 2. alineja, zadnji odstavek).   
 
 
3. Rubrika 20  
Vpisati je treba šifro, ki pomeni podlago v pokojninsko in invalidsko (piz) ter zdravstveno  zavarovanje (zz), 
zavarovanje za starševsko varstvo (zstv) in zavarovanje za primer brezposelnosti (zpb): 
 

Podlaga za zavarovanje Vrste zavarovanj 

šifra opis  piz zz zpb zstv 

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

x x x x 

 
 
4. Rubrika 24 

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

 

Podlaga Polni delovni / 
zavarovalni čas 

Dovoljeni (možni) delovni /
zavarovalni čas 

93 40 01 - 20 ali 40 
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5. Seznam obveznih podatkov za prijavo v zavarovanja je enak kot za zavarovalne podlage 12, 71, 72, in 74. 
 
Pri izpolnjevanju posameznih rubrik je treba upoštevati ustrezna navodila v navedenem metodološkem gradivu. 
 
 
6. Pregled zavarovanih oseb z zakonskimi podlagami in dokazili za prijavo v zavarovanje po šifrah podlag 
 

Zavarovalna podlaga 93 
  
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 
  

Center za socialno delo Zavezanec za vložitev 
prijave v zavarovanje 

Pristojni center za socialno delo pri prijavi v zavarovanja uporabljajo 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: 1 – 20 ali 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. 

 


