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SOS 
 
ZADEVA: Obračun in plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje- 
zamudne obresti 
 
 
Od 1.4.2014 dalje je zavezanec za prijavo v zavarovanje, odjavo iz zavarovanja in 
sporočanje sprememb med zavarovanjem Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije (ZZZS). Ker je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) 
dolžno obveščati občine, ki so zavezanci za plačilo prispevkov, o obdobju zavarovanja 
po 21. točki prvega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju (ZVZZ), ZZZS na MDDSZ posreduje obdobja zavarovanja, 
ki se vzpostavijo na podlagi priznane pravice.  
 
Na podlagi teh podatkov občine pripravijo seznam zavarovancev, prijavljenih v 
osnovno zdravstveno zavarovanje na zavarovalni podlagi 099, od maja 2012 dalje pa 
tudi za zavarovalno podlago 033. Občine prenesejo podatke  iz distribucijskega 
modula MDDSZ v svoje evidence. V evidencah so vključeni podatki za zadnjih 430 dni 
do vključno meseca, za katerega občine pripravijo REK-1b obrazce za obračun in 
plačilo prispevkov.  
 
Občine so dolžne izpolnjevati vse zakonske obveznosti glede obračuna in plačila 
prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje na osnovi zgoraj navedene 
zakonodaje. Na izpolnjevanje obveznosti so bile  občine opozorjene tudi z dopisom 
ZZZRS, št.: 4250-1/2016-DI, z dne 15.1.2016 (v prilogi). 
 
Na naši občini vsak mesec preverjamo podatke o  številu zavarovancev tudi za  
pretekle mesece, za katere smo redno mesečno obračune že oddali in plačali 
prispevke. Pri preverjanju  podatkov za pretekla obdobja pa prihaja do sprememb 
števila zavarovancev (npr. zaradi  sprememb odločb oz. novih odločb, s katerimi so 
upravičencem priznane pravice za preteklo obdobje), zato je potrebno, za mesec, za 
katerega prihaja do sprememb števila zavarovancev, ponovno, za preteklo obdobje,  
oddati na Finančno upravo RS (FURS) nov obračun prispevkov na REK -1b obrazcu, 
starega pa stornirati. Ker je bilo v primeru naše občine do sedaj, pri preverjanju števila 
zavarovancev za pretekla obdobja, vsakokrat  število zavarovancev za pretekla 
obdobja večje, smo na osnovi novega REK-1b obrazca plačali višje zneske. Razliko 
(doplačilo) za pretekla obdobja pa smo vključili v plačilo za tekoči mesec. 
 
Do konca 1. polletja 2016  je t.i. poračunavanje plačila prispevkov za pretekla obdobja 
potekalo brez posebnosti. Vsakokrat smo, pri ponovnem obračunu prispevkov in oddaji 
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REK-1b obrazca ter plačilu tudi za pretekla obdobja, priložili na FURS pisno pojasnilo 
(primer v prilogi).  
 
Za mesec avgust 2016 pa smo  na e-davkih prvič zaznali opomine in  obračunane  
obresti za nepravočasno plačane prispevke. Predpostavljali smo, da so na FURS 
uvedli novo programsko aplikacijo za obračun zamudnih obresti. Ker  nismo uspeli 
ugotoviti osnove za obračun zamudnih obresti, smo se obrnili na FURS (od Brežic, 
Ljubljane do Kranja). Na FURS so  preverili obračune in plačila za našo občino, nekaj 
obresti celo zmanjšali-stornirali, preostanek obračunanih obresti (zanemarljiva višina) 
pa smo v izogib neprijetnostim v mesecu novembru 2016 tudi plačali. 
 
Ker so občine dolžne prispevke plačati do 15. v mesecu za pretekli mesec, so za 
nepravočasno plačane obveznosti dolžne plačati tudi zakonske zamudne obresti. V 
kolikor pa se zamudne obresti nanašajo na zgoraj omenjeno poračunavanje in plačila 
prispevkov za zavarovance, za katere iz evidenc izhaja, da jim je pravica do 
zavarovanja pripadala že za pretekla obdobja, občine te prispevke plačajo, niso pa 
zavezane za plačilo zamudnih obresti iz tega naslova.  
 
O obračunavanju zamudnih obresti, do katerega ni prišlo po krivdi občine, smo poleg 
FURS-a obvestili tudi Center za socialno delo (CSD) na  Jesenicah in revizijsko službo 
ZZZS v  Kranju. Na CSD so predlagali, da o tem obvestimo MDDSZ. Zaenkrat še nismo 
uspeli  kontaktirati pristojne osebe na Direktoratu za socialne zadeve. 
 
Dejansko zaenkrat v našem primeru ne gre za velike zneske, vendar pa menimo, da 
bi bilo potrebno zadevo sistemsko urediti. Finančne službe občin, ki izvajajo plačila iz 
proračuna, morajo za plačilo pridobiti odredbo, ki temelji na  zakonski osnovi. Glede 
na pojasnila o postopku izdajanja odločb upravičencem, ki smo jih pridobili s strani 
CSD, bi bila verjetno  tudi prevalitev obveznosti plačila zamudnih obresti na MDDSZ 
vprašljiva. Možna rešitev bi bila v tem, da se zamudne obresti na tej osnovi ne bi 
zaračunavale, za kar pa bi morali tudi najti ustrezno podlago in zadevo rešiti skupaj z 
vsemi vpletenimi institucijami. 
 
Zaenkrat želimo z vsem navedenim seznanitvi ostale občine z namenom, da pridobimo 
povratno informacijo, ali se tudi druge občine soočajo s tem. Po informacijah s strani 
zgoraj omenjene revizijske službe naj bi bil to problem vseh občin. Nekaj naših 
sosednjih občin smo poklicali in bodo preverile pri pristojnih službah. Zaenkrat točne 
povratne informacije še nimamo. Obstaja pa možnost, da mogoče nekatere občine  ne 
preverjajo podatkov za nazaj in tako ne popravljajo obračunov, zato tudi do obračuna 
zamudnih obresti na FURS ne more priti ( verjetno bi bile te razlike ugotovljene kasneje 
pri analitičnem pregledu zavezancev in plačil ali pri morebitni reviziji), mogoče pa kaka 
občina niti ni zaznala opominov na e-davkih. 
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