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Zadeva: Izpad upravičencev do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja – URGENCA
Spoštovani,
v mesecu juliju 2017 sta med predstavniki ministrstva in predstavniki občin oziroma njihovih
reprezentativnih združenj potekala dva sestanka, in sicer z namenom pojasnitve tehnične
napake pri obdelovanju podatkov o upravičencih do plačila obveznega zdravstvenega
zavarovanja za nazaj. Namreč od januarja 2014 do maja 2017 je prišlo do napake pri zajemanju
podatkov o upravičencih, katerih pravica se je urejala za nazaj.
Na sestanku dne 20. 7. 2017 se je ministrstvo zavezalo, da bo v mesecu septembru 2017 sklicalo
sestanek z Zavodom za zdravstveno zavarovanje RS, Ministrstvom za finance in občinami, z
namenom da se uskladi še način in datum morebitnega plačila teh obveznosti.
Ministrstvo do danes tega sestanka ni sklicalo, niti ni izkazalo pravnih podlag oziroma
predlagalo načina in datuma plačila prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje izpadlih
upravičencev. Ker bodo vsa plačila (cca 16.000 prispevkov) zapadla v obveznost plačila z
dnem 1. 1. 2019, združenja občin pozivajo k urgentnemu sklicu sestanka v prvi polovici
meseca decembra 2018, kjer bo dogovorjen način in rok plačil prispevkov izpadlih
upravičencev, če bo to izkazano kot upravičeno.
Poleg navedenega pa še zahtevamo, da ministrstvo takoj poskrbi za dosledno izvajanje 30.
člena ZUPJS, katerega sprememba je stopila v veljavo s 1. 5. 2018, v skladu z zakonodajalčevim
namenom: v primeru, ko nima zavarovanja nobena od odraslih oseb, je kot zavarovanec

zavarovana le ena oseba, druga pa je zavarovana po zavarovancu; občina zato v vseh takih
primerih plača prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje le za eno odraslo osebo.
S spoštovanjem,
Branko Ledinek, l.r.

Robert Smrdelj, l.r.

Dr. Miloš Senčur, l.r.
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