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Zadeva: Izvajanje Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 76/2008; ZZVZZ-K)
Novela Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št.
76/2008) je določila dohodkovna merila kot podlago za prijavo občanov v obvezno
zdravstveno zavarovanje.
Sprememba 21. točke prvega odstavka 15. člena zakona določa, da državljane iz te točke v
obvezno zdravstveno zavarovanje prijavi občina stalnega prebivališča pod naslednjimi
pogoji:
- če nimajo nobenih dohodkov oziroma
- kadar živijo sami, njihovi povprečni mesečni dohodki v zadnjih treh mesecih ne
dosegajo 50 % minimalne plače, to je 294,59 eur na mesec, oziroma
- kadar živijo z ožjimi ali širšimi družinskimi člani v skupnem gospodinjstvu, njihovi
povprečni mesečni dohodki na družinskega člana v zadnjih treh mesecih ne dosegajo
25 % minimalne plače, to je 147,29 eur na osebo,
- razen kadar ima sam ali njegovi ožji ali širši družinski člani prihranke oziroma
premoženje, ki dosega ali presega višino 60 osnovnih zneskov minimalnega dohodka,
to je 13.202 eur.
Prihranki in premoženje zavarovancev se ugotavljajo v skladu s predpisi s področja
socialnega varstva, ki urejajo denarno socialno pomoč. Izpolnjevanje pogojev ugotavlja
občina stalnega prebivališča, ki osebo prijavi v zavarovanje in sicer z odločbo z
veljavnostjo do enega leta. O izdani odločbi občina obvesti Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije.
Ministrstvo za zdravje je skupaj z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve
pripravilo Pravilnik o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja
občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje, na podlagi katerega občine
izvedejo revizijo podatkov in na novo zavarujejo občane, ki izpolnjujejo zakonsko
predpisane pogoje za vstop v obvezno zdravstveno zavarovanje. Pravilnik bo objavljen v
Uradnem listu RS do konca leta 2008.
Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije zato prosimo, da obvestijo občine o
objavi pravilnika v Uradnem listu Republike Slovenije in pozovejo občine, da začnejo z
revizijo podatkov in zavarujejo občane v skladu z novo zakonodajo.
Lep pozdrav.
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