
 
 
 

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE PRIJAVE PODATKOV O ZDRAVSTVENEM 
ZAVAROVANJU DRUŽINSKIH ČLANOV (obrazec M-DČ) 

 
 
 

 

Zavezanec za prijavo podatkov o zdravstvenem zavarovanju družinskih članov (prijavo v zavarovanje, 
sporočanje sprememb med zavarovanjem in odjavo iz zavarovanja) je zavarovanec, po katerem bo (je) 
družinski član zavarovan (v nadaljevanju: nosilec zavarovanja). 

 
 

 

Prijavo družinskega člana v zavarovanje je potrebno vložiti v roku osem dni od nastanka pogojev za 
zavarovanje. Pri novorojenčkih je ta rok daljši. Prijaviti jih je potrebno sicer čim prej, najpozneje pa do 
njihove starosti 60 dni (do te starosti lahko zdravstvene storitve uveljavljajo na zavarovanje enega od 
staršev – na njegovo kartico zdravstvenega zavarovanja). 

 
Odjavo iz zavarovanja je potrebno vložiti v roku osem dni od prenehanja pogojev za zavarovanje kot 
družinski član. 

 
Spremembo med zavarovanjem je potrebno sporočiti v roku osem dni od nastanka spremembe 
posameznega podatka v zavarovanju. 

 
 

 

Za urejanje zavarovanja družinskih članov je pristojna katerakoli območna enota ali izpostava Zavoda 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS), zato se lahko obrazec M-DČ pošlje ali 
prinese na katerokoli od njih. 

 
 

 

Obrazec M-DČ se izpolnjuje v dveh izvodih. Prvi izvod obdrži ZZZS, drugi izvod (potrdilo) pa ZZZS vrne 
nosilcu zavarovanja. 

 
Na enem obrazcu M-DČ je mogoče istočasno prijaviti, sporočiti spremembo ali odjaviti iz zavarovanja 
največ dva družinska člana. Če mora nosilec zavarovanja hkrati prijaviti, sporočiti spremembo ali 
odjaviti iz zavarovanja več kot dva družinska člana, izpolni nov obrazec M-DČ z vsemi predpisanimi 
podatki. 

 
Podatki o NOSILCU ZAVAROVANJA 

 
Rubrika 1 - EMŠO 
Vpiše se EMŠO (Enotno matično številko občana) nosilca zavarovanja. 

 

Rubriki 2 in 3 – Priimek in ime 
Vpiše se priimek in ime nosilca zavarovanja. 

 

1.  ZAVEZANEC za prijavo podatkov o zdravstvenem zavarovanju družinskih članov 

2.  ROK za prijavo podatkov o zdravstvenem zavarovanju družinskih članov 

3.  ORGAN, pristojen za urejanje zavarovanja družinskih članov 

4.  Izpolnjevanje obrazca M-DČ 
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Podatki o ZAVAROVANI OSEBI 
 

Rubrika 4 - EMŠO 
Vpiše se EMŠO (Enotno matično številko občana) družinskega člana. 

 
Če družinski član, ki se ga prijavlja v zavarovanje po šifri podlage za zavarovanje 098 ali 109 (opis šifre 
je v rubriki 11 – Podlaga za zavarovanje) še nima dodeljene EMŠO, se vpiše datum njegovega rojstva 
(DDMMLLLL). 

 

Rubrika 5 - Državljanstvo 
Rubriko se izpolni samo, če se v zavarovanje prijavlja družinskega člana, ki ni slovenski državljan. 

 
Vpiše se 3-mestno šifro države iz seznama držav, ki je objavljen na spletni strani Statističnega urada 
Republike Slovenije (v nadaljevanju: SURS): http://www.stat.si/klasje (Države in druga ozemlja). Če je 
družinski član brez državljanstva, se vpiše šifro 999. 

 
Če se je ta podatek spremenil, se sprememba sporoči tako, da se v to rubriko vpiše novo šifro, staro 
šifro pa se vpiše v Opombe. Sprememba se sporoči z vrsto dogodka 3 (podatek v rubriki 8 – Vrsta 
dogodka). 

 

Rubriki 6 in 7 – Priimek in Ime 
Vpiše se priimek in ime družinskega člana. 

 
Če je družinski član, ki je zavarovan po šifri podlage za zavarovanje 098 ali 109 (podatek v rubriki 11 – 
Podlaga za zavarovanje), spremenil priimek in/ali ime, se sprememba sporoči tako, da se v ti dve rubriki 
vpišeta novo ime in/ali priimek, pod Opombe pa se vpiše prejšnje ime in/ali priimek. Sprememba se 
sporoči z vrsto dogodka 3 (podatek v rubriki 8 – Vrsta dogodka). 

 

Rubrika 8 – Vrsta dogodka 
Kot razlog za izpolnitev obrazca se vpiše ustrezno šifro za vrsto dogodka, in sicer: 
– šifro 1, za prijavo družinskega člana v zavarovanje, 
– šifro 2, za odjavo družinskega člana iz zavarovanja, 
– šifro 3, če se sporoča spremembo podatkov v zavarovanju družinskega člana. 

 
Odjava družinskega člana iz zavarovanja 

 

Družinskega člana se odjavi iz zavarovanja, če: 
1. se mu spreminja šifra podlage za zavarovanje (podatek v rubriki 11 – Podlaga za zavarovanje). V 

tem primeru se istočasno vloži nova prijava v zavarovanje po drugi šifri podlage za zavarovanje 
(lahko na istem obrazcu), 

2. se mu spreminja šifra sorodstvenega razmerja (podatek v rubriki 12 - Sorodstvo) iz šifre 2 v 5 ali iz 
4 v 6 (lahko tudi obratno). V tem primeru se istočasno vloži nova prijava v zavarovanje po drugi 
šifri podlage za zavarovanje (lahko na istem obrazcu), 

3. mu prenehajo pogoji za zavarovanje zaradi prenehanja sorodstvenega razmerja z nosilcem (npr. 
razveza zakonske zveze, prenehanje zunajzakonske zveze ipd.), 

4. bo. oz. je že zavarovan kot zavarovanec po eni od točk 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu 
in zdravstvenem zavarovanju (v nadaljevanju ZZVZZ), npr. kot delavec, samostojni podjetnik 
posameznik idr., 

5. bo oz. je že zavarovan v tujini. 
 

Sprememba podatkov v zavarovanju družinskega člana 
 

Vrsta dogodka 3 – Sprememba se uporabi samo, če se spreminjajo podatki o državljanstvu, priimku in 
imenu družinskega člana (rubrike 5 do 7), podatek o veljavnosti potrdila o šolanju (rubrika 13) ali o 
naslovu stalnega prebivališča v tujini (rubriki 14 in 15). 
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Kako in kdaj se sporoči sprememba v teh podatkih je pojasnjeno pri posamezni rubriki, kjer se ti 
podatki vpisujejo. 

 

Rubrika 9 – Vzrok odjave 
Kot vzrok odjave se vpiše ustrezno šifro iz spodnjega šifranta. 

 

Šifra Opis šifre 
 

01 Vse vrste prenehanja zavarovanja, razen spodaj navedenih 
02 Prenehanje sorodstvenega razmerja 
03 Zavarovanje v tujini 
16 Razveljavitev (storno) napačne prijave 

 
 

Šifra 01 se vpiše, če ne gre za vzrok odjave, ki je opredeljen s katero od drugih šifer vzroka odjave. Vpiše 
se na primer, če se odjavlja otroka, ker se po dopolnjenem 18 letu starosti več ne šola, ker bo družinski 
član zavarovan kot zavarovanec po eni od točk 15. člena v nadaljevanju ZZVZZ, ker se za otroka sporoča 
sprememba v sorodstvenem razmerju, ker se sporoča sprememba šifre podlage za zavarovanje idr. 

 
Šifra 02 se vpiše, če je prenehalo sorodstveno razmerje (podatek v rubriki 12) med nosilcem 
zavarovanja in družinskim članom (npr. prenehanja zakonske zveze, prenehanja zunajzakonske zveze, 
prenehanje dolžnosti preživljanja razvezanega zakonca itd.), zaradi česar ni več pogojev, da bi bila 
oseba še zavarovana kot družinski član po nosilcu zavarovanja. 

 
Šifra 03 se više, če bo oziroma že je družinski član zavarovan v tujini. 

 
Šifra 16 se vpiše, če je potrebno zavarovanje družinskega člana, ki še ni odjavljeno, razveljaviti, ker je 
bil prijavljen napačen družinski član (npr. vpisana pomotoma EMŠO od drugega družinskega člana ali 
prijavljen družinski član, ki ni prišel prebivat v Slovenijo in je še naprej zavarovan v tujini) ali če je bil 
prijavljen z napačnim datumom pričetka zavarovanja, šifro podlage za zavarovanje ali sorodstvenim 
razmerjem. 

 
 

Rubrika 10 – Datum dogodka 
Če je v rubriki 8 – Vrsta dogodka vpisana šifra: 
1 – Prijava, se vpiše datum pričetka zavarovanja, 
2 – Odjava, se vpiše datum prenehanja zavarovanja oz. če je v rubriki 9 – Vzrok odjave vpisana šifra 
16 – Razveljavitev (storno) napačne prijave, se kot datum prenehanja vpiše datum, ki je isti datumu 
pričetka zavarovanja, 
3 – Sprememba, se vpiše datum spremembe podatka med zavarovanjem, ki se sporoča. 

 
Datum se vpiše v obliki DDMMLLLL. 

 

Rubrika 11 – Podlaga za zavarovanje 
Vpiše se šifro podlage za zavarovanje: 

 

Šifra Opis šifre 
 

075  družinski član, ki prebiva v tujini z nosilcem zavarovanja, ki je poslan na delo v tujino (20. člen 
ZZVZZ) 

077 družinski član (20. člen ZZVZZ) 
098  družinski član, ki prebiva v državi s katero ima Slovenija sklenjeno meddržavno pogodbo o 

socialni varnosti (Bosna in Hercegovina, Črna gora, Makedonija, Srbija) 
109 družinski član, ki prebiva v državi članici EU, EGP ali Švici 

 
Če se med zavarovanjem družinskega člana spremeni podlaga za zavarovanje, se sprememba sporoči 
tako, da se vloži odjava iz zavarovanja in sočasno z njo nova prijava v zavarovanje z ustrezno šifro 
podlage za zavarovanje (lahko na istem obrazcu M-DČ). 
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Rubrika 12 - Sorodstvo 
Vpiše se eno od naslednjih šifer, ki izkazuje sorodstveno razmerje družinskega člana do nosilca 
zavarovanja: 

 

Šifra Opis šifre 
 

1 zakonec (zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene ali nesklenjene partnerske 
zveze, razvezani zakonec ali partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina) 

2 otrok – ožji družinski član (zakonski otrok, nezakonski otrok, posvojenec, otrok, ki je z 
odločbo pristojnega organa nameščen v družino nosilca zavarovanja z namenom posvojitve) 

3 starš (oče, mati, zakonec ali zunajzakonski partner očeta oziroma matere, posvojitelj) 
4 otrok - širši družinski član (pastorek, vnuk, brat, sestra, drug otrok brez staršev) 
5 invalidni otrok – ožji družinski član 
6 invalidni otrok – širši družinski član 

 
Za otroka brez staršev se šteje tudi otrok, ki ima starše, če so ti popolnoma in trajno nezmožni za delo 
ali, če zaradi drugih okoliščin ne morejo skrbeti z otroka in ga preživljati. 

 
Če je za družinskega člana v rubriki 11 – Podlaga za zavarovanje vpisana šifra podlage za zavarovanje 
098, se lahko v tej rubriki vpiše le šifro sorodstvenega razmerja 1, 2 ali 5. 

 
Če se med zavarovanjem družinskega člana spremeni šifra, ki izkazuje sorodstveno razmerje (iz šifre 2 
v 5 in iz 4 v 6 ali tudi obratno), se sprememba sporoči tako, da se vloži odjava iz zavarovanja in sočasno 
z njo nova prijava v zavarovanje z ustrezno šifro sorodstvenega razmerja (lahko na istem obrazcu M-
DČ). 

 
 

Rubrika 13 – Potrdilo o šolanju do 
Vpiše se datum, do kdaj potrdilo o šolanju velja. Datum se vpiše v obliki DDMMLLLL. 

 
Rubrika se izpolnjuje: 

 
1. če se v zavarovanje prijavlja otroka s šifro sorodstvenega razmerja 2 ali 4 (podatek v rubriki 12 - 

Sorodstvo) po dopolnjenem 18. letu starosti oz. pred tem datumom, če jih bo dopolnil v tekočem 
šolskem/študijskem letu in se otrok šola v tujini 

 
Če se otrok šola v tujini, je potrebno prijavi priložiti potrdilo o šolanju. Nato je potrebno za vsako 
šolsko/študijsko leto, ko se šola v tujini, predložiti novo potrdilo, kot je to pojasnjeno od točko 2. 

 
Če se šola v Sloveniji se rubrika ne izpolnjuje in tudi ne prilaga dokazila o šolanju, ker podatke o 
šolanju preveri ZZZS v uradni evidenci udeležencev vzgoje in izobraževanja (za šolanje na srednji 
šoli, višji šoli ali po programu izobraževanja odraslih) oz. evidenci visokošolskega izobraževanja (za 
šolanje na visoki šoli). 

 
2. če je otrok s šifro sorodstvenega razmerja 2 ali 4 (podatek v rubriki 12 - Sorodstvo) že prijavljen v 

zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom in se šola v tujini 
 

Če je otrok že prijavljen v zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom starosti, in se šola v tujini je 
potrebno za urejenost zavarovanja od dopolnjene starosti naprej sporočiti podatek, da se šola, 
najpozneje osmi dan po dopolnitvi te starosti. Po tem roku se šteje, da ima zavarovanje neurejeno. 

 
Nato je potrebno za urejenost zavarovanja ta podatek sporočati za vsako novo šolsko/študijsko 
leto, v roku najpozneje osmi dan po prenehanju veljavnosti predhodnega potrdila o šolanju. Ta 
podatek se sporoča najdlje do dopolnjenega 26. leta starosti, saj po tej starosti otrok ne more biti 
več zavarovan kot družinski član, razen, če se mu je spremenila šifra sorodstvenega razmerja v šifro 
5 ali 6 (invalidni otrok). 

 
Podatek, do kdaj se otrok šola, je potrebno sporočati le za otroka, ki se šola v tujini. 
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Če se otrok šola v Sloveniji, ZZZS po dopolnjenem 18. letu starosti to dejstvo sam preverja v uradni 
evidenci udeležencev vzgoje in izobraževanja (za šolanje na srednji šoli, višji šoli ali po programu 
izobraževanja odraslih) oz. evidenci visokošolskega izobraževanja (za šolanje na visoki šoli), tako 
da tega dejstva nosilcu zavarovanja oz. otroku ni potrebno posebej sporočati. 

 
Če je otrok prijavljen v zavarovanje po šifri podlage za zavarovanje 098 ali 109 in po dopolnjenem 
18. letu zanj ni sporočeno, da se šola, nima pravice do kritja zdravstvenih storitev v državi stalnega 
prebivališča v breme zavarovanja, za kar ZZZS pošlje pristojnemu tujemu organu listino, s katero 
otroka odjavi iz zavarovanja. 

 

Rubrike 14, 15 in 16 – Stalno prebivališče v tujini 
Rubrike se izpolnjuje le, če se prijavlja v zavarovanje družinskega člana s šifro podlage za zavarovanje 
098 ali 109. 

 
Vpiše se podatke o stalnem prebivališču v tujini, na podlagi veljavnega osebnega dokumenta, ki te 
podatke vsebuje. 

 
Vpiše se: 
- v rubriko 14 – naselje, ulico, hišno številko in dodatek k hišni številki, če obstaja, 
- v rubriko 15 – poštno številko in kraj pošte, 
- v rubriko 16 – šifro države stalnega prebivališča iz seznama držav, ki je objavljen na spletni strani 

SURS-a: http://www.stat.si/klasje (Države in druga ozemlja). 
 

Če imata družinska člana, ki ju nosilec zavarovanja prijavlja v zavarovanje z istim obrazcem M-DČ, stalno 
prebivališče na istem naslovu, se te rubrike izpolnijo samo pri prvo vpisanem družinskem članu na 
obrazcu M-DČ. 

 
Če je družinski član, ki je zavarovan po šifri podlage za zavarovanje 098 ali 109 (podatek v rubriki 11- 
Podlaga za zavarovanje) spremenil stalno prebivališče znotraj iste države, se sprememba tega podatka 
sporoči tako, da se v rubriki 14 in 15 vpiše podatke novega stalnega prebivališča. Če pa gre tudi za 
spremembo države stalnega prebivališča v tujini (sprememba podatka tudi v rubriki 16), pa je za 
sporočitev spremembe tega podatka potrebno vložiti odjavo iz zavarovanja in sočasno z njo novo 
prijavo. 

 

OPOMBE 
Opombe so namenjene morebitnim dodatnim pojasnilom nosilca zavarovanja v zvezi s prijavo, 
spremembo podatkov ali odjavo iz zavarovanja. 

 

DATUM IZPOLNITVE PRIJAVE IN PODPIS NOSILCA ZAVAROVANJA 
Nosilec zavarovanja vpiše datum izpolnitve obrazca M-DČ in se podpiše. 
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Seznam obveznih podatkov za prijavo podatkov 
o zdravstvenem zavarovanju družinskih članov 

 
Za šifro podlage za zavarovanje: 
- 075 – družinski član, ki prebiva v tujini z nosilcem zavarovanja, ki je poslan na delo v tujino (20. 

člen ZZVZZ) in 
- 077 – družinski član (20. člen ZZVZZ). 

 
 

Rubrika 
 

P o d a t e k 
Vrsta dogodka 

prijava (1) odjava (2) sprememba (3) 

nosilec zavarovanja 

1 E M Š O x x x 

2-3 Priimek in ime x x x 

družinski član (zavarovana oseba) 

4 E M Š O x x x 

5 Državljanstvo z  y 

6-7 Priimek in ime x x x 

8 Vrsta dogodka x x x 

9 Vzrok odjave  x  

10 Datum dogodka x x x 

11 Podlaga za zavarovanje x  x 

12 Sorodstvo x  x 

13 Potrdilo o šolanju do (x)  y 

Stalno prebivališče v tujini 

14 Naselje, ulica in hišna številka    

15 Številka in kraj pošte    

16 Država    

 

x – obvezen podatek 
(x) – vpis podatka pri otroku, ki se po dopolnjenem 18. letu starosti šola 
z – obvezen podatek, če zavarovana oseba ni slovenski državljan 
y – vpis podatka, kadar se spreminja 
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Za šifro podlage za zavarovanje: 
- 098 – družinski član, ki prebiva v državi s katero ima Slovenija sklenjeno z meddržavno pogodbo o 

socialni varnosti (Bosna in Hercegovina, Črna gora, Hrvaška, Makedonija, Srbija) in 
- 109 – družinski član, ki prebiva v državi članici EU, EGP ali Švici. 

 
 

Rubrika 
 

P o d a t e k 
Vrsta dogodka 

prijava (1) odjava (2) sprememba (3) 

nosilec zavarovanja 

1 E M Š O x x x 

2-3 Priimek in ime x x x 

družinski član (zavarovana oseba) 

4 E M Š O oziroma rojstni datum x x x 

5 Državljanstvo x  y 

6-7 Priimek in ime x x x 

8 Vrsta dogodka x x x 

9 Vzrok odjave  x  

10 Datum dogodka x x x 

11 Podlaga za zavarovanje x  x 

12 Sorodstvo x  x 

13 Potrdilo o šolanju do (x)  y 

Stalno prebivališče v tujini 

14 Naselje, ulica in hišna številka x  y 

15 Številka in kraj pošte x  y 

16 Država x   

 

x  – obvezen podatek. 
(x) – vpis podatka pri otroku, ki se po dopolnjenem 18. letu starosti šola 
y – vpis podatka, kadar se spreminja 


