
Uvod
Pravico do pogrebnine ima oseba, ki je poskrbela za pogreb 
umrle zavarovane osebe iz 148. člena Pravil obveznega 
zdravstvenega zavarovanja. Pravico do posmrtnine kot 
enkratne denarne pomoči pa imajo družinski člani umrlega 
zavarovanca, ki jih je ta preživljal do svoje smrti.

Pravica do pogrebnine
Pravico do pogrebnine ima oseba, ki je poskrbela za pogreb 
umrle zavarovane osebe, ki je bila zavarovana za pravico 
do pogrebnine. Pravica do pogrebnine je upravičencem 
zagotovljena, če je bila umrla oseba neposredno pred smrtjo 
za to pravico zavarovana v Sloveniji neprekinjeno najmanj en 
mesec ali s prekinitvami najmanj dva meseca v zadnjem letu. 
Ta pogoj ne velja za novorojenčke do starosti enega meseca. 
Pogrebnina pripada tudi ob smrti osebe, ki je umrla v 30- ih 
dneh po prenehanju delovnega razmerja ali opravljanja 
druge dejavnosti.

Višina pogrebnine
Višino pogrebnine določi Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) s splošnim aktom, 
upoštevaje nujne stroške pogreba. Višina pogrebnine znaša 
80% povprečne cene nujnih stroškov pogreba v Republiki 
Sloveniji in trenutno znaša 507,12 evrov (podatek na dan  
1. 12. 2008). Pogrebnina se izplača v višini, ki je veljala na dan 
smrti zavarovane osebe, vendar ne več kot znašajo dejanski 
stroški pogreba. Oseba, ki je oskrbela pogreb zavarovane 
osebe, ki je umrla v tujini, ima tudi pravico do povračila 
stroškov prevoza umrle osebe v domovino v višini dejanskih 
stroškov prevoza, če je oseba umrla med zdravljenjem v tujini, 
na katero je bila napotena s strani ZZZS, in pravico tudi do 
50% zneska pogrebnine, če je zavarovana oseba umrla v tujini 
v drugih primerih in je pokopana v Sloveniji.

Uveljavljanje pravice do pogrebnine
Upravičenec pisno vlogo za povračilo pogrebnine vloži na 
katerikoli območni enoti ali izpostavi ZZZS. Pisni vlogi mora 
priložiti originalen račun za opravljeni pogreb, izvajalca 
pogrebne storitve, dokazilo o smrti zavarovane osebe in njeno 
kartico zdravstvenega zavarovanja ter številko transakcijskega 
računa, na katerega ZZZS nakaže znesek pogrebnine. V 
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primeru, da pogrebnino izplača oziroma obračuna izvajalec 
pogrebne dejavnosti, ki ima sklenjeno ustrezno pogodbo 
z ZZZS, pa zahtevo za povračilo pogrebnine vloži izvajalec 
pogrebne dejavnosti.

Pravica do posmrtnine
Pravico do posmrtnine kot enkratne denarne pomoči imajo 
družinski člani umrlega zavarovanca, ki jih je ta preživljal 
do svoje smrti. Šteje se, da je umrli zavarovanec preživljal 
upravičenca, če je bil ta zavarovan po njem kot družinski 
član. Drugi upravičenci morajo pravico do posmrtnine 
izkazati z ustreznimi listinami. Pravico do posmrtnine imajo 
ožji družinski člani umrlega zavarovanca, ki je bil nosilec 
zavarovanja najmanj en mesec neposredno pred smrtjo ali 
najmanj šest mesecev v zadnjih treh letih.

Višino posmrtnine določi Upravni odbor ZZZS in znaša 
trenutno 237,73 evrov (podatek na dan 1. 12. 2008).

Uveljavljanje pravice do posmrtnine
Upravičenec pisno vlogo za izplačilo posmrtnine vloži pri 
katerikoli območni enoti oziroma izpostavi ZZZS ali pri 
svojemu delodajalcu. Pisni vlogi je potrebno priložiti dokazilo 
o smrti zavarovane osebe ter v primeru, da upravičenec ni bil 
zavarovan po umrli zavarovani osebi tudi druge listine, na 
podlagi katerih je izkazano, da ga je umrli dejansko preživljal.
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Informacija za zavarovane osebe

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

Dodatne informacije:
• pooblaščene uradne osebe na izpostavah, območnih 

enotah in Direkciji ZZZS,
• avtomatski telefonski odzivnik ZZZS na tel. št. 01/30 77 300,
• spletna stran http://www.zzzs.si,
• ZZZS območna enota Celje, tel. št. 03/42 02 000,
• ZZZS območna enota Koper, tel. št. 05/66 87 200,
• ZZZS območna enota Krško, tel. št. 07/49 02 490,
• ZZZS območna enota Kranj, tel. št. 04/23 70 100,
• ZZZS območna enota Ljubljana, tel. št. 01/30 77 200,
• ZZZS območna enota Maribor, tel. št. 02/29 09 300,
• ZZZS območna enota Murska Sobota, tel. št. 02/53 61 550,
• ZZZS območna enota Nova Gorica, tel. št. 05/33 81 000,
• ZZZS območna enota Novo mesto, tel. št. 07/39 33 500,
• ZZZS območna enota Ravne na Koroškem, tel. št. 02/82 10 100.

Pravne podlage, ki opredeljujejo pravico in postopek 
uveljavljanja pravice do pogrebnine in pravice do 
posmrtnine:
• Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 

zavarovanju (Uradni list RS št. 72/2006 - ZZVZZ-UPB-3, 
91/2007 in 76/2008),

• Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni 
list RS št. 30/2003, 35/2003, 78/2003, 84/2004, 44/2005, 
86/2006, 90/2006, 64/2007, 33/2008 in 71/2008),

• Sklep o nujnih stroških pogreba in višini pogrebnine 
(Upravni odbor ZZZS z dne 5. 3. 2003),

• Sklep o višini posmrtnine (Upravni odbor ZZZS z dne  
17. 7. 2002).


