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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE

Prejeli smo vaš dopis, s katerim ste nas obvestili, da je pri pripravi podatkov o zavarovancih po 21.
točki prvega odstavka 15. člena ZZVZZ, za občine za namen obračuna in plačila prispevkov za
obvezno zdravstveno zavarovanje prišlo do tehničnih težav, zato ste vse občine zaprosili, da prekinejo
z aktivnostmi priprave obračunov prispevkov za mesec maj 2018. Naknadno ste na obvestili, da ste
tehnične težave že odpravili 12. 6. 2018, o čemer ste seznanili tudi vse občine.
Sprašujete, kaj svetovati občinam, ki so že oddale obračun prispevkov (REK-1 b obrazec) in so se po
odpravi tehnične težave podatki za njihovo občino spremenili. Odgovarjamo naslednje.
Občine morajo v primeru spremenjenih podatkov o zavarovancih, za katere so zavezanci za plačilo
prispevka za zdravstveno zavarovanje za zavarovance po 21. točki prvega odstavka 15. člena ZZVZZ,
oddati popravek REK-1b obrazca. V primeru, da se je število zavarovancev zmanjšalo, glede na
predhodno predložen REK-1b obrazce, predložijo popravek z zmanjšanjem po določbi 54. člena
Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (oznaka dokumenta Z). Če se je število zavarovancev
povečalo in s tem tudi znesek obračunanega prispevka, pa predložijo popravek s povečanjem (z
oznako dokumenta V). Podrobno pojasnilo v zvezi s predlaganjem popravkov REK obrazcev je
objavljeno na spletnih straneh FURS (točka 4).

S spoštovanjem,
Pripravila:
Dušanka Uhan,
podsekretarka

Peter Jenko,
namestnik generalne direktorice
Vročiti: gp.mddsz@gov.si; valentina.vehovar@gov.si
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