
NAVODILO UŽIVALCEM POKLICNE POKOJNINE  

ZA PRIJAVO V OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 

 

Uživalec poklicne pokojnine je v času prejemanja poklicne pokojnine obvezno zdravstveno zavarovan v skladu 

s tretjim odstavkom 413. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju ZPIZ-2). 

Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje se obračuna v skladu z veljavno zakonodajo. 

Trajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja iz nasl ova prejemanja poklicne pokojnine 

Obvezno zdravstveno zavarovanje iz naslova pravice do poklicne pokojnine nastopi z dnem pridobitve pravice, 

če uživalec poklicne pokojnine ni obvezno zdravstveno zavarovan iz drugega naslova in ima v Republiki Slo-

veniji (v nadaljevanju RS) prijavljeno stalno ali začasno prebivališče. Obvezno zdravstveno zavarovanje, iz 

naslova poklicne pokojnine, je prednostno zavarovanje za uživalce poklicne pokojnine pred zavarovanjem po 

20. točki prvega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (v nadalje-

vanju ZZVZZ) ali kot družinski član zakonec po 21. členu ZZVZZ.  

Obvezno zdravstveno zavarovanje preneha: 

 z dnem prenehanja pravice do poklicne pokojnine, ki je naveden na potrdilu o pridobitvi pravice do 

poklicne pokojnine za namen ureditve obveznega zdravstvenega zavarovanja; 

 zaradi sklenitve delovnega razmerja (1. točka prvega odstavka 15. člena ZZVZZ) oziroma samoza-

poslitve (opravljanje pridobitne ali poklicne dejavnosti, pridobitev statusa družbenika, ki je hkrati 

poslovodna oseba – 5. in 6. točka prvega odstavka 15. člena ZZVZZ) ; 

 zaradi nastopa prestajanja kazni zapora, izrečenega varnostnega ukrepa obveznega psihiatričnega 

zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu ter obveznega zdravljenja odvisnosti od alkohola in 

drog (22. točka prvega odstavka 15. člena ZZVZZ). 

 s smrtjo uživalca poklicne pokojnine ali 

 z dnem, ko uživalec poklicne pokojnine izgubi stalno oziroma začasno prebivališče v RS.  

Zavezanec za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje  

Zavezanec za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje je uživalec poklicne pokojnine sam. 

Uživalec poklicne pokojnine mora prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje vložiti na obrazcu M-11 pri 

katerikoli območni enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Ob vložitvi prijave mora pre-

dložiti Potrdilo o pridobitvi pravice do poklicne pokojnine za namen ureditve obveznega zdravstvenega zava-

rovanja ali dati na vpogled polico poklicne pokojnine, kar izda Kapitalska družba, d. d. Uživalec poklicne 

pokojnine pridobi lastnost zavarovanca z dnem pridobitve pravice do poklicne pokojnine. 

                                                      
1 Obrazec, predpisan s Pravilnikom o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavaro-

vanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 37/11 in 57/11 - popr.). Več informacij v zvezi 

s tem na http://www.zzzs.si. 



 Kapitalska družba, d. d.   [Title] 
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Rok za vložitev prijave v obvezno zdravstveno zavarovanje  

Uživalec poklicne pokojnine je dolžan vložiti prijavo v zavarovanje (obrazec M-1) na ZZZS v roku 8 dni od 

dneva, ko so izpolnjeni pogoji za zavarovanje, to je od dneva pridobitve pravice do poklicne pokojnine.  

Opozorilo: Če oseba nima urejenega obveznega zdravstvenega zavarovanja, je pri uveljavljanju zdravstve-

nih storitev obravnavana kot samoplačnik. 

Več informacij o ureditvi obveznega zdravstvenega zavarovanja za poklicnega upokojenca je na razpolago na 

spletni strani www.zzzs.si ali neposredno na območnih enotah in izpostavah ZZZS. 

 

Šifra podlage obveznega zdravstvenega zavarovanja  

Šifra podlage za zavarovanje je 117. 

 

Osnova in stopnja za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje  

Osnova za plačilo prispevka je mesečni znesek poklicne pokojnine, priznan s polico poklicne pokojnine, ki jo 

uživalcu poklicne pokojnine izda Kapitalska družba, d. d. 

Plačilo prispevka v imenu in za račun uživalca poklicne pokojnine opravi Kapitalska družba, d. d. (plačnik 

prispevka). 

Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje se plačuje za primer bolezni in poškodbe izven dela, in sicer 

po stopnji 5,96 %. 

 

Obseg pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja  

Obvezno zdravstveno zavarovanje za uživalca poklicne pokojnine obsega zavarovanje za primer bolezni in 

poškodbe izven dela. 

Zavarovanje vključuje: 

 pravice do zdravstvenih storitev in 

 pravico do povrnitve potnih stroškov v zvezi z uveljavljanjem zdravstvenih storitev. 

 

Družinski člani uživalca poklicne pokojnine  

Ob pogojih, ki jih določa Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), se lahko po 

uživalcu poklicne pokojnine zavarujejo tudi njegovi družinski člani. Prijavo v zavarovanje za družinske člane 

vloži uživalec poklicne pokojnine na obrazcu M-DČ. 

Več informacij o ureditvi obveznega zdravstvenega zavarovanja za družinske člane poklicnega upokojenca je 

na razpolago na spletni strani www.zzzs.si ali neposredno na območnih enotah in izpostavah ZZZS. 

 


