1. januar 2016
Obvezno urejanje obveznih socialnih zavarovanj prek sistema e-VEM
državnega portala za poslovne subjekte
Od 1.1.2016 bodo m orali vsi poslovni subjekti, ki so vpisani v Poslovni register
Slovenije, obvezna socialna zavarovanja urejati prek sistem
a e -VEM . Obvezna
uporaba sistem a e -VEM je dolocena v devetem
odstavku 7. clena v povezavi s 109. clenom
Zakona o m aticni evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in
invalidskega zavarovanja –
ZMEPIZ -1. Projekt podpore elektronskem
u urejanju obveznih
socialnih zavarovanj se izvaja v sodelovanju z Ministrstvom
za javno upravo, skrbnikom
sistem a e -VEM. Projekt delno financira Evropska unija, Evropski socialni sklad.
Podrobnejše inform

acije:

http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/56b7e3c634e2a638c125762d0046923e/c8e25bfb17722468c1257e4300
31a54e/$FILE/Urejanje%20obveznih%20socialnih%20zavarovanj%20prek%20e -VEM_informacija.pdf

Še nekaj novosti, ki so že v veljavi:
Obrazec M -1 (prijava v zavarovanje) in navodilo za izpolnjevanje
Z obrazcem M -1 zavezanec prijavi zavarovanca v obvezna socialna zavarovanja.
Prijavo podatkov v obvezna socialna zavarovanja na obrazcu M -1 mora zavezanec za prijavo vložiti v
osmih dneh od nastanka pravnega razmerja, ki je podlaga za zavarovanje.
Izjema velja za prijavo delavca . Po drugem odstavku 45. clena Zakona o maticni evidenci
zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (
ZMEPIZ 1 ) mora biti prijava za delavca za delavca v delovnem razmerju vložena z dnem nastopa dela
po pogodbi o zaposlitvi, vendar najkasneje pred zacetkom opravljanja dela.
V primeru, ko
delavec tega dne iz opravicljivih razlogov ne zacne z delom, mora biti prijava vložena najkasneje
tistega dne, ki je kot dan nastopa dela dogovorjen v pogodbi o zaposlitvi.
Vsako prijavo v zavarovanje se lahko vloži tudi pred nastankom pravnega razmerja, ki je podlaga za
zavarovanje, vendar jo bo ZZZS v evidenco vnesel najvec osem dni pred datumom pricetka
zavarovanja.
Sprememba v zavezancu za prijavo
Od 1. junija 2013 dalje je zavezanec za prijavo družinskega clana v obvezno zdravstveno zavarovanje
sam nosilec zavarovanja, to je zavarovanec, po katerem bo družinski clan zavarovan. Zavezanec za
prijavo družinskega clana tako ni vec pravna ali fizicna oseba, ki je zavezanec za prijavo zavarovanca,
po katerem bodo družinski clani zavarovani, v zavarovanje (npr. delavcev delodajalec).
Zavezanec za prijavo družinskega clana v obvezno zdravstveno zavarovanje je tako od 1. junija 2013
dalje za:
- zakonca njegov zakonec,
- zunajzakonskega partnerja njegov zunajzakonski partner,
- razvezanega zakonca , ki mu je s sodno odlocbo priznana preživnina, bivši zakonec, ki mu je
placevanje preživnine naloženo,
- otroka, ki je ožji družinski clan , starš, posvojitelj oz. bodoci posvojitelj (ce gre za zavarovanje
otroka, ki je bil z odlocbo pristojnega organa namešcen v družino nosilca zavarovanja z namenom
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posvojitve),
- otroka, ki je širši družinski clan : zakonec oz. zunajzakonski partner otrokovega starša, ce gre za
zavarovanje pastorka ; stari starš, brat, sestra oz. druga oseba, ce gre za zavarovanje otroka, ki je
brez staršev (za otroka brez staršev se šteje tudi otrok, ki ima starše, ce so ti popolnoma in trajno
nezmožni za delo ali, ce zaradi drugih okolišcin ne morejo skrbeti za otroka in ga preživljati),
- starša, zakonca oz. zunajzakonskega partnerja otrokovega starša , otrok.
Navedene osebe so tudi zavezanci za sporocanje sprememb v zavarovanju družinskega clana in za
odjavo družinskega clana iz zavarovanja.
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