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ZADEVA: Obračun in plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje- 

zamudne obresti - urgenca 

 

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, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM) 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 

(Uradni list RS, št. 72/06 – UPB, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – 

ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 

– ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT - ZVZZ), ZZZS na MDDSZEM 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 MDDSZEM 

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 ZZZS, št.: 4250-1/2016-DI, z dne 15.1.2016. 
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Občine preverjajo podatke o številu zavarovancev tudi za pretekle mesece, za katere so redno 

mesečne obračune že oddale in plačale 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 občine 

za mesec za katerega prihaja do sprememb števila zavarovancev, ponovno za preteklo obdobje 

oddajo na Finančno upravo RS (FURS) nov obračun prispevkov na REK -1b obrazcu. Starega 

stornirajo.  

Do konca 1. polletja 2016  je t.i. poračunavanje plačila prispevkov za pretekla obdobja potekalo 

brez posebnosti. Namreč v 2. polletju so občine na e-davkih zaznale opomine in obračunane 

obresti za nepravočasno plačane prispevke.  

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. 

Obveznosti iz naslova zamudnih obresti ne izhajajo iz poslovanja občin in jih zato tudi ne 

morejo pripoznati. 

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. 

Kot smo seznanjeni so nekatere občine s problematiko že seznanile MDDSZEM, ZZZS, vendar 

do razrešitve problema ni prišlo, niti ne do posredovanja odgovorov. 

Nekatere občine so tudi navedle, da kontaktirajo FURS, ki jim nato stornira obresti. Torej na 

osnovi zahteve, da pojasnijo, iz katerega naslova izhajajo obresti. Vendar pa takšno postopanje 

ne more biti izjema, do katere prihaja  na osnovi urgenc občin, ampak pravilo, ki bo  pravno 

zdržalo in bo sprejemljivo tudi v revizijski presoji tako ZZZS, kakor tudi kateregakoli drugega 

organa nadzora.  

Pristojne pozivamo, da urgentno pristopijo k reševanju problematike in iskanju sistemske 

rešitve ter o tem pisno obvestijo Skupnost občin Slovenije. 

S spoštovanjem, 

 

                            Jasmina Vidmar, l.r.   

Generalna sekretarka   

V vednost: 

- Ministrstvo za javno upravo; na e-naslov: gp.mju@gov.si; nejc.brezovar@gov.si;  
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