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EVROPSKI PRAVNI RED
Velja za uveljavljanje zdravstvenih storitev med začasnim ali stalnim bivanjem v
državah članicah Evropske unije (EU) in državah Evropskega gospodarskega
prostora (EGP) ter Švici, za slovenske in italijanske zavarovane osebe.
Tako veljata za Slovenijo in Italio dve uredbi in sicer:
1.UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 883/2004 (17.člen), ki določa:

Zavarovana oseba ali njeni družinski člani, ki stalno prebivajo v državi članici, ki ni pristojna
država članica, prejmejo v državi članici stalnega prebivališča storitve, ki jih v imenu
pristojnega nosilca zagotavlja nosilec v kraju stalnega prebivališča, v skladu z določbami
zakonodaje, ki jo uporablja, kakor da bi bili zavarovani po navedeni zakonodaji.
2. UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 987/2009 (24.člen), ki določa::

Za uporabo člena 17 osnovne uredbe se morajo zavarovana oseba in/ali njeni družinski
člani prijaviti pri nosilcu v kraju stalnega prebivališča. Njihova pravica do storitev v
državi članici, v kateri prebivajo, se potrdi z dokumentom – obrazcem S1, ki ga izda
pristojni nosilec na zahtevo zavarovane osebe ali na zahtevo nosilca v kraju stalnega
prebivališča.
Dokument S1 ostane veljaven, dokler pristojni nosilec ne obvesti nosilca v kraju stalnega
prebivališča o njegovem preklicu. Nosilec v kraju stalnega prebivališča pristojnega
nosilca obvesti o vsaki prijavi in o vsaki spremembi ali preklicu te prijave.
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KDO JE OBMEJNI DELAVEC ?
Obmejni delavec je delavec z stalnim bivališčem v eni državi in je zaposlen ali pa
opravlja delo v drugi državi, ter se vsaki dan oz. najmanj enkrat tedensko vrača v
državo stalnega prebivališča.

KAKO SO ZAVAROVANI OBMEJNI DELAVCI?
Obmejni delavci so zavarovani v državi, kjer so zaposleni, in so tam upravičeni tudi do
zdravljenja. Če se nekdo želi vključiti v sistem zdravstvenega zavarovanja v državi kjer
živi, mora na ZZZS - Zavodu za zdravstveno zavarovanje v državi, kjer je zaposlen,
zaprositi za OBRAZEC S1.

KAJ JE S1 OBRAZEC?
Z obrazcem S1 bo obmejni delavec sebe in vzdrževane družinske člane prijavil v
sistem zdravstvenega zavarovanja v državi, kjer živi in bo s tem imel zdravljenje v
državi stalnega bivanja, kot če bi bil tam zavarovan. Imel bo torej dve zdravstveni
izkaznici, za vsako državo eno.
S1 obrazec je torej potrdilo da, ima nekdo osnovno zdravstveno zavarovanje
urejeno v tujini. Na podlagi dogovora med državama in obrazcem S1, lahko
delavec in njegovi družinski člani normalno koristitijo zdravstvene storitve v državi
prebivanja.
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KAKŠEN JE POSTOPEK PRIDOBITVE S1?
Na pristojni območni enoti ZZZS-ja lahko oseba zaprosi za obrazec S1. Ta obrazec je
potrebno oddati pri nosilcu zdravstvenega zavarovanja pristojnem po kraju v državi
prebivanja. V Italiji je nosilec zdravstvenega zavarovanja AZIENDA PER I SERVIZI
SANITARI.
Zaradi koronavirusa (COVID 19) lahko delavec zaprosi za izdajo obrazca S1 in
dodatne informacije preko e-pošte in preko sledečih kontaktov, ki so dosegljivi na
spletni strani ZZZS-ja in sicer:
Območna enota Celje, e-pošta: OECE@zzzs.si
Območna enota Koper, e-pošta: OEKP@zzzs.si
Območna enota Krško, e-pošta: OEKK@zzzs.si
Območna enota Kranj, e-pošta: OEKR@zzzs.si
Območna enota Ljubljana, e-pošta: OELJ@zzzs.si
Območna enota Maribor, e-pošta: OEMB@zzzs.si
Območna enota Murska Sobota, e-pošta: OEMS@zzzs.si
Območna enota Nova Gorica, e-pošta: OENG@zzzs.si
Območna enota Novo mesto, e-pošta: OENM@zzzs.si
Območna enota Ravne na Koroškem, e-pošta: OERV@zzzs.si
Področna enota Informacijski center, e-pošta: PEIC@zzzs.si
Direkcija, e-pošta: DI@zzzs.si
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ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE V SLOVENIJI
Zdravstveno zavarovanje:
• ureja ZZVZZ - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.
• zagotavlja ustrezno zdravstveno in socialno varnost v času bolezni ali poškodbe, saj
pokriva stroške za tveganja v primerih ko zbolimo, se poškodujemo ali pa imamo
kakšne druge zdravstvene potrebe.
• pravice vsakega posameznika ali od njega odvisnih družinskih članov so vezane na
prijavo v zavarovanje in na plačilo ustreznega prispevka in premije.

V Sloveniji je zdravstveno zavarovanje sestavljeno iz:
❖
❖

OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA, ki ga izvaja ZZZS
za zdravstveno Zavarovanje Slovenije

- Zavod

DODATNEGA/PROSTOVOLJNEGA ZAVAROVANJA, ki ga izvajajo druge
ZDRAVSTVENE ZAVAROVALNICE

6

OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
KDO POTREBUJE OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE?


Zaposlene osebe: V obvezno zdravstveno zavarovanje prijavi zaposlenega
delodajalec na izpostavi ZZZS-ja. Če prebiva v drugi državi članici nato zaprosi za
izdajo obrazca S1.



Nezaposlene osebe (rezidenti): Obvezno zavarovanje si mora urediti sam na
izpostavi ZZZS-ja.



Študenti/dijaki : Dokler se nekdo šola oz. najkasneje do dopolnjenega 26. leta je
zavarovan kot družinski član in ne potrebujete dopolnilnega zavarovanja, ker mu
zdravstvene storitve v celoti krije obvezno zdravstveno zavarovanje. Zavarovanje
velja do konca študijskega leta v katerem sedopolni 26 let.



Osebe brez statusa študenta/dijaka po dopolnjenem 18. letu (rezidenti): Obvezno
zavarovanje si mora urediti sam na izpostavi ZZZS-ja.



Osebe brez prihodka (rezidenti): O pravici do kritja zdravstvenih storitev odloča
Center za socialno delo (CSD).
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KARTICA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
 javna listina in identifikacijski dokument zavarovane osebe v obveznem
zdravstvenem zavarovanju.
 ključ za dostop do osebnih podatkov zavarovane osebe v zbirkah ZZZS in zbirkah
zavarovalnic, ki izvajajo prostovoljna zdravstvena zavarovanja.
 izdajatelj je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
 zavarovana oseba z njo dokazuje in uveljavlja svoje pravice iz zdravstvenega
zavarovanja.
 omogoča enostaven in hiter prenos podatkov med zavarovanimi osebami,
zavarovalnicami in izvajalci zdravstvenih storitev.

PRIMER:

8

KATERE SO PRAVICE KI JIH PRIDOBIMO Z OBVEZNIM ZDRAVSTVENIM
ZAVAROVANJEM?
Z obveznim zdravstvenim zavarovanjem se zavarovanim osebam zagotavljajo
naslednje pravice:
 Pravica do plačila zdravstvenih storitev,
 Pravico do nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela
 Pravica do povračilo potnih stroškov v zvezi z uveljavljanjem zdravstvenih
storitev

Obvezno zdravstveno zavarovanje obsega:
 Zavarovanje za primer bolezni in poškodbe izven dela in
 Zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.
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ZDRAVSTVENE STORITVE IN PRAVICE ZAJETE V OKVIRU OBVEZNEGA
ZAVAROVANJA
Storitve:
❖

osnovne zdravstvene in zobozdravstvene dejavnosti

❖

zdraviliškega zdravljenja,

❖

specialistično-ambulantne, bolnišnične in terciarne dejavnosti

❖

reševalnih prevozov in zdravljenja v tujini

❖

rehabilitacije invalidov

❖
❖

v domovih za starejše občane, posebnih zavodih in zavodih za usposabljanje
zdravstvene med potovanjem in bivanjem v tujini

Pravica:
❖

do zdravil in živil za posebne zdravstvene namene na recept

❖

spremstva

❖

do medicinskih pripomočkov

10

DODATNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
 dopolnjuje obvezno zdravstveno zavarovanje;
 vkolikor ima oseba imajo urejeno tako obvezno kot tudi dodatno zdravstveno
zavarovanje ob koriščenju zdravstvenih storitev v okviru javnega zdravstva nima
dodatnih stroškov, ničesar ne plačuje ali doplačuje.
 doplačila lahko znašajo od 5 pa vse do 90 % cene zdravstvene storitve,zdravila
ali medicinsko – tehničnega pripomočka.
 dodatno zdravstveno zavarovanje krije tudi stroške zdravstvenih storitev, ki lahko
nastanejo kot posledica bolezni ali nezgode

KDAJ ZAČNE VELJATI?
Dodatno zdravstveno zavarovanje si moramo urediti najkasneje v roku 1. meseca od
ureditve obveznega zdravstvenega zavarovanja, saj v nasprotnem primeru pademo v
trimesečno čakalno dobo.
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KJE GA LAHKO SKLENEMO IN KOLIKO NAS STANE PREMIJA?
Dodatno/prostovoljno zdravstveno zavarovanje lahko sklenemo pri zavarovalnicah kot
so:
 Generali zdravstvena zavarovalnica d.d.
 Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d.v.z.
 Triglav Zdravstvena zavarovalnica d.d.
Cene dodatnega zdravstvenega zavarovanja so med zavarovalnicami precej enotne:

MESEČNA PREMIJA

VZAJEMNA

GENERALI

TRIGLAV

35,67 EUR

34,50 EUR

35,55 EUR
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ZADRŽANOST OD DELA IN BOLOVANJE
RAZLOGI ZA ZADRŽANOST OD DELA
Zavarovanci imajo pravico do nadomestila plače v breme ZZZS od 31. delovnega
dne zadržanosti od dela v primeru :
•bolezni
•poškodbe izven dela
•poškodbe pri delu
•poklicne bolezni

Od prvega do tridesetega dne zadržanosti od dela pa izplačuje nadomestilo
delodajalec v svoje breme.
Zavarovanci imajo pravico do nadomesntilo plače v breme ZZZS od 1. delovnega
dne zadržanosti od dela v primeru:
•nege ožjega družinskega člana,
•izolacije
•spremstva
•usposabljanja za rehabilitacijo otroka
•transplantacije
•darovanja krvi
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TABELA O RAZLOGIH ZADRŽANOSTI OD DELA IN ODMERJENIH ODSTOTKIH
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KAKŠEN JE POSTOPEK UGOTAVLJANJA ODSOTNOSTI OD DELA?
Začasno zadržanost od dela ugotavlja na prvi stopnji imenovani zdravnik ZZZS-ja.
Ta odloča na podlagi medicinske dokumentacije, ki jo pridobi od osebnega
zdravnika in na podlagi morebitnega pregleda zavarovane osebe.
Imenovani zdravnik odloča:
❖

o začasni nezmožnosti za delo iz bolezenskih razlogov za delo nad 30 dni in v
vseh drugih primerih, ko je izplačevalec nadomestila plače obvezno
zdravstveno zavarovanje. Imenovani zdravnik odloča na podlagi predloga
osebnega zdravnika.

❖

presoja oceno izbranega osebnega zdravnika o začasni nezmožnosti za delo
do 30 dni, če to zahteva zavarovanec ali delodajalec v primeru pritožbe.
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VIŠINA NADOMESTILA PLAČE

Višina nadomestila plače

Osnova

odvisna od osnove za nadomestilo, razloga in trajanja
zadržanosti od dela ter načina valorizacije

je zavarovančeva povprečna mesečna plača in nadomestila, ki so bila
izplačana v koledarskem letu pred letom, v katerem je nastala
začasna zadržanost od dela oziroma povprečna osnova za plačilo
prispevkov v koledarskem letu pred letom,v katerem je nastala
začasna zadržanost od dela.
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KAJ JE eBOL ?
je elektronsko potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela
velja od 1. 2. 2020 naprej
 na Ebol-u morajo biti navedeni podatki o digitalnem podpisu zdravnika
 takoj dostopen delodajalcem preko sistema SPOT (e-vem)
 dostopen zavarovancem na portalu ZZZS-ja z digitalnim potrdilom za preverjanje
pravilnosti obdobja in razloga zadržanosti od dela
ǃ Izjeme so tudi nerezidenti– za njih ostaja fizična oblika zdravniškega potrdila.

KATERE OSTAJAJO OBVEZNOSTI ZA ZAVAROVANCA?
✔

✔

✔

✔

obvestiti morajo svojega zdravnika o podaljšanju bolniškega staleža
dostaviti morajo potrebno dokumentacijo, v kolikor z njo ne razpolaga osebni zdravnik.
sporočiti morajo zaključek bolniškega staleža
z osebnim zdravnikom se morajo dogovoriti za izdajo zdravniškega potrdila ter javiti
morebitne druge spremembe.
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ODSOTNOST IZ DELA IN BOLNIŠKI STALEŽ V
OBDOBJU EPIDEMIJE COVID-19
1. ODSOTNOST IZ DELA ZARADI ZDRAVSTVENIH RAZLOGOV
BOLNIŠKI STALEŽ IN OKUŽBA S COVID 19
1. IZOLACIJA :
❖

je razlog začasne zadržanosti od dela, ko je pri zavarovancu potrebna
osamitev zaradi širjenje je potrebno preprečiti.

❖

traja toliko časa, kolikor je zavarovanec kužen

❖

zavarovanec je upravičen do nadomestila v višini 90% od osnove, nadomestilo se od
prvega dne zadržanosti od dela izplača v breme ZZZS.

bolezni, katere

2. BOLEZEN
❖

če je zavarovana oseba tudi po prenehanju kužnosti še nadalje nezmožna za delo (npr.
zaradi dolgega ležanja je prisotna atrofija mišic, splošna oslabelost,ipd.), osebni zdravnik
odobri nadaljnjo začasno nezmožnost za delo zaradi bolezni, saj potrebe po izolaciji ni
več, ker pacient ni več kužen.
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3.POŠKODBA PRI DELU
❖

je razlog začasne nezmožnosti za delo, če pride do okužbe z novim koronavirusom
COVID-19 na delovnem mestu in nato zavarovanec zboli za COVID-19.

❖

gre za obolenje, ki je posledica nesrečnega naključja ali višje sile med
opravljanjem dela, takšno obolenje se šteje kot poškodba pri delu.

❖
❖

delodajalec mora podat ustrezno prijavo poškodbe pri delu z ER-8 obrazcem ali
pisno izjavo, da je do okužbe prišlo na delovnem mestu.
zavarovanec je upravičen do nadomestila v višini 100 % od osnove, pri čemer
nadomestilo zavarovancu izplača delodajalec, nadomestilo je v breme ZZZS tudi
za prvih 30 dni.

4. NEGA OTROKA
❖

je razlog začasne zadržanosti od dela starša, če je pri otroku prisotna okužba s
COVID-19 in mora biti otrok zaradi te bolezni doma. Nega je upravičena tudi, ko
otrok sicer nima več znakov bolezni, mora pa ostati doma, ker je lahko še kužen.

❖

starš je upravičen do nadomestila zaradi nege v breme ZZZS v višini 80% od osnove
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5. DELO OD DOMA
❖

če je pri zavarovancu prisotna okužba s COVID-19, vendar delavec lahko opravlja
delo od doma, je upravičen do izplačila plače in ne do bolniškega staleža.

KRATKOTRAJNA ODSOTNOST OD DELA ZARADI BOLEZNI
❖

to pravico je mogoče uveljavljati v obdobju od 5. 2. do 31. 12. 2021.

❖

delavec je lahko odsoten z dela zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni
zadržanosti od dela, ki ga izda izbrani osebni zdravnik, torej brez predhodne
ugotovitve razlogov za takšno odsotnost z dela s strani osebnega zdravnika
zavarovanca, do tri zaporedne dni v kosu, in sicer največ enkrat v posameznem
koledarskem letu.

❖

za čas te odsotnosti je delavec upravičen do nadomestila plače

❖
❖

o izrabi pravice je delavec dolžan obvestiti svojega delodajalca prvi dan
odsotnosti, in sicer pisno ali elektronsko.
delavec ne kliče oz. ne uveljavlja bolniškega staleža pri izbranem osebnem
zdravniku, saj podlaga za izplačilo ni bolniški list, temveč prej omenjeno obvestilo
delodajalcu.

20

2. ODSOTNOST Z DELA ZDRAVE OSEBE
ZAVAROVANA OSEBA DELA OD DOMA
❖

zdrav delavec dela od doma in prejema plačo

VARSTVO ZDRAVEGA OTROKA
❖
❖
❖

zdrave osebe, ki ne morejo delati iz razlogov »nezdravstvene« narave - gre odsotnost
z dela zaradi višje sile, ko so onemogočene storitve varstva otrok – zaprtje vrtecov in
šol.
koristi jo lahko en starš ,nadomestilo plače je v višini 80% osnove po ZDR
nadomestilo delodajalcu povrne ZRSZ

ODREJENA KARANTENA
❖

zdrave osebe , ki jo z odločbo odredi minister za zdravje na predlog NIJZ, ki so bile ali
za katere se sumi, da so bile v stiku z nekom, ki je zbolel, in katerim se omeji svobodno
gibanje in določijo obvezni zdravstveni pregledi.

❖

nadomestilo plače znaša 80% osnove po ZDR

❖

nadomestilo delodajalcu povrne ZRSZ
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OSEBE, PRI KATERIH SO PRISOTNE KRONIČNE BOLEZNI, BREZ ZNAKOV
BOLEZNI ZA COVID-19
❖

sem spadajo osebe ki imajo kronične bolezni: srčno žilne bolezni, sladkorna
bolezen, visok pritisk,.. in bi bil v primeru okužbe lahko rezultat zdravljenja slabši.

❖

zravniki izdajajo tem osebam različna potrdila, ki pa ne nadomeščajo bolniškega
lista in se lahko uporabijo za urejanje razmerij med delavcem in delodajalcem.

ČAKANJE NA DELO
❖

delavec je lahko napoten na začasno čakanje na delo

❖

delavec prejme nadomestilo v višini 80% osnove po ZDR

❖

nadomestilo delodajalcu povrne ZRSZ
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AKTUALNE NOVICE O COVID 19
Od 15. marca 2021 morajo za vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno predložiti
negativni rezultat PCR ali HAG testa na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od sedem dni od
dneva odvzema brisa, tudi:


čezmejni dnevni delovni migranti, ki imajo delovno razmerje v eni od držav članic
Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s
podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant, in se
vrača v 14 urah po prehodu meje.



osebe, ki dnevno ali občasno prehajajo mejo zaradi vključenosti v vzgojo,
izobraževanje ali znanstveno raziskovanje,



osebe, ki so naročene na zdravstveno storitev v Sloveniji,



osebe, ki opravljajo varstvo in pomoč osebam ali vzdrževalna dela in



osebe, ki opravljajo kmetijsko-poljedelsko-gozdarska dela.
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BREZPLAČNO TESTIRANJE PRI VSTOPU V SLOVENIJO IZ ITALIJE
Pri vstopu v Republiko Slovenijo na mejah z Republiko Italijo je omogočeno
brezplačno testiranje za vse osebe, ki po Odloku o določitvi pogojev vstopa v
Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19
spadajo pod izjeme, ki lahko v državo vstopijo brez napotitve v karanteno na domu.

LOKACIJE BREZPLAČNEGA TESTIRANJA s hitrimi antigenskimi testi :
❖

Koper, Kulturni dom Škofije,

❖

Nova Gorica, kontrolna točka Solkan (Zabojnik),

❖

Sežana, skladiščna ulica 1 (nekdanja upravna stavba F.U.R.S.)

❖

Kobarid, Kulturni dom Kobarid,

❖

Rateče, šotor pred kontrolno točko.

URNIK TESTIRANJA NA COVID -19


V Solkanu, Sežani, Škofijah v torek, četrtek in petek od 8.00 do 18.00



V Kobaridu in Ratečah v torek od 8.00 do 18.00
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HVALA IN LEP POZDRAV!
Maja Metlikovec
INAS - SLOVENIjA
slovenia@inas.it

25

