NAVODILO
za prijavo-odjavo zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni
1. Zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni
Za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni so obvezno zdravstveno zavarovane osebe iz 16., 17.
in 18. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (v nadaljnjem besedilu:
ZZVZZ).
Medtem, ko so zavarovanci iz 16. člena ZZVZZ za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni
zavarovani že na podlagi prijave v zavarovanje, vložene na obrazcu M-1, je potrebno za osebe iz 17. in
18. člena ZZVZZ prijavo v zavarovanje za primer poklicne bolezni in/ali poškodbe pri delu vložiti
posebej, in sicer na obrazcu M12, po šifri podlage za zavarovanje 050.
Osebe, ki opravljajo določena dela oz. aktivnosti iz 17. in 18. člena ZZVZZ morajo biti zavarovane za
primer poklicne bolezni in/ali poškodbe pri delu po navedenih dveh členih, če niso zavarovane iz
naslova tega dela oziroma aktivnosti že po 16. členu ZZVZZ.
Po 17. členu ZZVZZ so za poškodbo pri delu in poklicno bolezen zavarovani:
1.
učenci in študentje pri praktičnem pouku, pri opravljanju proizvodnega dela oziroma delovne
prakse in na strokovnih ekskurzijah;
2.
otroci in mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ter otroci in mladostniki z
nezgodno poškodbo glave in okvaro možganov pri praktičnem pouku v organizacijah za
usposabljanje ali na obveznem praktičnem delu;
3.
osebe, ki so po končanem šolanju na prostovoljni praksi, ne glede na to ali za to prakso
prejemajo nagrado;
4.
vojaški invalidi, civilni invalidi vojne in druge invalidne osebe na poklicni rehabilitaciji oziroma
usposabljanju pri praktičnih delih in vajah;
5.
osebe, ki v okviru drugega pravnega razmerja opravljajo delo oziroma storitev za plačilo,
kadar se plačilo, prejeto na podlagi tega pravnega razmerja, na podlagi zakona, ki ureja
dohodnino, šteje za dohodek in ni oproščen plačila dohodnine ali ni drug dohodek na podlagi
zakona, ki ureja dohodnino, če na podlagi tega dela niso zavarovane za poškodbo pri delu
oziroma poklicno bolezen na podlagi točk tega člena, 16. ali 18. člena tega zakona;
6.
učenci srednjih šol oziroma študenti višjih in visokih šol pri opravljanju dela preko
pooblaščenih organizacij;
7.
volonterji;
8.
osebe, ki opravljajo splošno koristna in druga dela po kazenskih predpisih;
9.
osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic;
10.
osebe, ki opravljajo humanitarna in druga podobna dela po predpisih o zaposlovanju;
11.
osebe, ki opravljajo kratkotrajno delo po predpisih, ki urejajo preprečevanje dela in
zaposlovanja na črno in osebe, ki opravljajo začasno ali občasno delo po predpisih, ki urejajo
trg dela.
Po 18. členu ZZVZZ so za poškodbo pri delu zavarovane:
1.
osebe, ki sodelujejo pri organiziranih javnih delih splošnega pomena, pri reševalnih akcijah ali
pri zaščiti ter reševanju in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah;
2.
udeleženci mladinskih taborov v Republiki Sloveniji;
3.
osebe, ki opravljajo dela oziroma naloge vojaške službe ali nadomestne civilne službe, civilne
zaščite, službe za opazovanje in obveščanje, splošnih reševalnih služb ali enot za zveze
oziroma osebe pri usposabljanju za obrambo ter zaščito, reševanje in pomoč;

4.
5.
6.
7.
8.

9.

osebe, ki pomagajo organom za notranje zadeve in pooblaščenim osebam teh organov pri
opravljanju njihovih nalog v skladu z zakonom;
osebe, ki opravljajo naloge organov za notranje zadeve kot osebe v rezervnem sestavu
organov za notranje zadeve;
osebe, ki opravljajo na poziv državnih in drugih pooblaščenih organov, javne in druge
družbene funkcije ali državljansko dolžnost;
športniki, trenerji ali organizatorji, ki v okviru organizirane športne dejavnosti sodelujejo pri
športnih akcijah;
osebe, ki kot člani operativnih sestav prostovoljnih gasilskih organizacij opravljajo naloge pri
gašenju požarov, zaščiti in reševanju pri drugih nesrečah, pri usposabljanju, zavarovanju na
požarno nevarnih mestih in pri javnih prireditvah, naloge pri javnih nastopih in
demonstracijah s prikazovanjem demonstrativnih vaj ter pri poučevanju ljudi o požarni
varnosti;
osebe, ki kot člani gorske reševalne službe, podvodne ali jamarske reševalne službe oziroma
kot vodniki reševalnih psov, opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči ali odvrnitve
oziroma preprečitve nevarnosti, ki neposredno ogrožajo življenje ali premoženje ljudi.

2. Izpolnjevanje obrazca M12
Podatki o ZAVEZANCU
Firma in sedež/osebno ime in prebivališče
Vpišite firmo in sedež poslovnega subjekta oz. ime, priimek in naslov prebivališča fizične osebe, ki je
zavezanec za plačilo prispevka (zavezanec za prijavo).
Registrska številka
Vpišite registrsko številko, ki vam jo je kot zavezancu za prijavo dodelil ZZZS. Če vam registrska
številka še ni bila dodeljena, se rubrika ne izpolni.
Podatki o ZAVAROVANJU IN ZAVAROVANI OSEBI
Razlog za zavarovanje
Vpišite šifro razloga za zavarovanje, ki predstavlja podlago za zavarovanje iz 17. oz. 18. člena ZZVZZ.
Šifra
01

02
03
04
05

Opis
17/1 čl. ZZVZZ: Učenci in študentje pri praktičnem pouku, pri opravljanju proizvodnega dela oziroma delovne
prakse in na strokovnih ekskurzijah
17/2 čl. ZZVZZ: Otroci in mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ter otroci in mladostniki z
nezgodno poškodbo glave in okvaro možganov pri praktičnem pouku v organizacijah za usposabljanje ali na
obveznem praktičnem delu
17/3 čl. ZZVZZ: Osebe, ki so po končanem šolanju na prostovoljni praksi, ne glede na to ali za to prakso prejemajo
nagrado
17/4 čl. ZZVZZ: Vojaški invalidi, civilni invalidi vojne in druge invalidne osebe na poklicni rehabilitaciji oziroma
usposabljanju pri praktičnih delih in vajah

06

17/5 čl. ZZVZZ: Osebe, ki v okviru drugega pravnega razmerja opravljajo delo oz. storitev za plačilo
17/6 čl. ZZVZZ: Učenci srednjih šol oziroma študenti višjih in visokih šol pri opravljanju dela preko pooblaščenih
organizacij

08

17/8 čl. ZZVZZ: Volonterji

09

17/9 čl. ZZVZZ: Osebe, ki opravljajo splošno koristna in druga dela po kazenskih predpisih

Šifra

Opis

10

17/10 čl. ZZVZZ: Osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic

11
12

17/11 čl. ZZVZZ: Osebe, ki opravljajo humanitarna in druga podobna dela po predpisih o zaposlovanju
17/12 čl. ZZVZZ: Osebe, ki opravljajo kratkotrajno delo po predpisih, ki urejajo preprečevanje dela in zaposlovanja
na črno

13

17/12 čl. ZZVZZ: Osebe, ki opravljajo začasno ali občasno delo po predpisih, ki urejajo trg dela

31

18/1 čl. ZZVZZ: Osebe, ki sodelujejo pri organiziranih javnih delih splošnega pomena, pri reševalnih akcijah ali pri
zaščiti ter reševanju in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah

32

33
34
35

18/2 čl. ZZVZZ: Udeleženci mladinskih taborov v Republiki Sloveniji
18/3 čl. ZZVZZ: Osebe, ki opravljajo dela oziroma naloge vojaške službe ali nadomestne civilne službe, civilne
zaščite, službe za opazovanje in obveščanje, splošnih reševalnih služb ali enot za zveze oziroma osebe pri
usposabljanju za obrambo ter zaščito, reševanje in pomoč
18/4 čl. ZZVZZ: Osebe, ki pomagajo organom za notranje zadeve in pooblaščenim osebam teh organov pri
opravljanju njihovih nalog v skladu z zakonom
18/5 čl. ZZVZZ: Osebe, ki opravljajo naloge organov za notranje zadeve kot osebe v rezervnem sestavu organov za
notranje zadeve

37

18/6 čl. ZZVZZ: Osebe, ki opravljajo na poziv državnih in drugih pooblaščenih organov, javne in druge družbene
funkcije ali državljansko dolžnost
18/7 čl. ZZVZZ: Športniki, trenerji ali organizatorji, ki v okviru organizirane športne dejavnosti sodelujejo pri
športnih akcijah

38

18/8 čl. ZZVZZ: Osebe, ki kot člani operativnih sestav prostovoljnih gasilskih organizacij opravljajo naloge pri
gašenju požarov, zaščiti in reševanju pri drugih nesrečah, pri usposabljanju, zavarovanju na požarno nevarnih
mestih in pri javnih prireditvah, naloge pri javnih nastopih in demonstracijah s prikazovanjem demonstrativnih vaj
ter pri poučevanju ljudi o požarni varnosti

39

18/9 čl. ZZVZZ: Osebe, ki kot člani gorske reševalne službe, podvodne ali jamarske reševalne službe oziroma kot
vodniki reševalnih psov, opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči ali odvrnitve oziroma preprečitve
nevarnosti, ki neposredno ogrožajo življenje ali premoženje ljudi

36

Če se sočasno prijavlja več oseb, vendar z različnimi razlogi za zavarovanje, je potrebno za osebe, ki
imajo drug razlog za zavarovanje izpolniti drug obrazec.
EMŠO
Vpišite EMŠO (enotno matično številko občana) osebe, ki se jo prijavlja v zavarovanje.
Datum pričetka
Vpišite datum pričetka zavarovanja v obliki DDMMLLLL.
Datum prenehanja
Vpišite datum prenehanja zavarovanja v obliki DDMMLLLL.
Datum prenehanja zavarovanja se lahko izpolni že ob sami prijavi v zavarovanje, če vam je ob prijavi
poznan tudi že ta datum. Če vam ni poznan, odjavo vložite posebej, ko bodo prenehali pogoji za
zavarovanje.
Vzrok
Vpišite šifro vzroka za odjavo iz zavarovanja.
01 – Vse vrste prenehanja zavarovanja, razen spodaj navedenih,
10 – Smrt,

16 – Razveljavitev (storno) napačne prijave.
Šifra 01 se vpiše kot vzrok prenehanja zavarovanja, kadar gre za odjavo iz razloga, ker je oseba
prenehala opravljati dejavnost oz. aktivnost, ki je bila razlog za zavarovanje.
Šifra 10 se vpiše, če je razlog za odjavo smrt osebe.
Šifra 16 se vpiše, če je bilo po prijavi ugotovljeno, da prijava sploh ne bi smela biti vložena (npr. oseba
ni pričela opravljati dela oz. aktivnosti iz 17. ali 18. člena ZZVZZ, zavezanec za prijavo je prijavil
napačno osebo, prijava je bila z napačnim datumom pričetka).
Priimek in ime
Vpišite priimek in ime osebe, ki jo prijavljate oz. odjavljate.
Kraj, dne, žig, vložnik
Vpišite kraj in datum izpolnitve obrazca, odtisnite žig, če ga uporabljate pri poslovanju, odgovorna
oseba za vložitev prijave oz. odjave pa se naj lastnoročno podpiše.

