Izjemno pomembno je, da imamo urejeno
zdravstveno zavarovanje, ki ga sestavljata obvezno in
dopolnilno (= dodatno) zavarovanje. Samo v primeru,
da imate sklenjeni obe zavarovanji, imate
zdravstvene storitve brezplačne. Če imate urejeno le
obvezno zavarovanje, morate zdravstvene storitve
doplačevati.
Šoloobvezni otroci in dijaki so do dopolnjenega 18.
leta (oziroma v primeru šolanja do 26. leta)
zdravstveno zavarovani po svojih starših.

ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

DIJAK

MLADIH

V primeru, da ne nadaljujete študija na terciarni
stopnji ali izgubite status, si morate sami urediti
obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

INFORMACIJE O OBVEZNEM IN
DOPOLNILNEM ZDRAVSTVENEM
ZAVAROVANJU

Če ste zaposleni, zavarovanja lahko uredite pri
delodajalcu. V nasprotnem primeru svetujemo, da se
prijavite na ZRSZZ kot iskalec zaposlitve. Vaš status
vam omogoča pridobitev različnih oblik pomoči. Več
o tem na spletni strani zavoda za zaposlovanje –
glejte zavihek »Iskalci zaposlitve«.

ŠTUDENT

Zloženka je dostopna na občinski upravi in
spletni strani Občine Bohinj.

Zbrala in uredila Občinska uprava, september 2014.

V primeru študija, po dopolnjenem 26. letu starosti, si
morajo študentje na novo urediti obvezno in
dopolnilno zavarovanje tudi, če imajo status študenta.
Študentom z veljavnim statusom, ki so hkrati zaposleni,
delodajalec ob sklenitvi delovnega razmerja uredi
obvezno in na izraženo željo še dopolnilno
zdravstveno zavarovanje.
Zaključite študij pred 26. letom in se ne zaposlite?
Potem vam svetujemo, da se prijavite na ZRSZZ kot
iskalec zaposlitve. Vaš status vam omogoča
pridobitev različnih oblik pomoči. Več o tem na
spletni strani ZRSZZ – glejte zavihek »Iskalci zaposlitve«.

Ste brez statusa, nimate zaposlitve in ste v finančni
stiski?
1.

2.

Na CSD Radovljica vložite vlogo za uveljavljanje
pravic iz javnih sredstev, s katero pridobite
denarno socialno pomoč. Hkrati vam ista vloga
omogoča tudi uveljavitev pravice do obveznega
in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.
Ob izpolnjevanju določenih pogojev lahko
enkratno denarno pomoč pridobite iz proračuna
Občine Bohinj. Vlogo oddate na Občini Bohinj.

Obrazci so dostopni na spletni strani Občine Bohinj.

Možnosti za ureditev obveznega
zdravstvenega zavarovanja:
V nadaljevanju predstavljamo možnosti za ureditev
obveznega zdravstvenega zavarovanja.
1.

Kot oseba s stalnim prebivališčem v RS, ki ne
izpolnjuje pogojev za zavarovanje po eni izmed
točk iz 1. odstavka 15. člena ZZVZZ in si sama
plačuje prispevek za obvezno zdravstveno
zavarovanje (22,70 € na mesec).

Prijavo uredite na eni izmed enot oz. izpostav Zavoda
za zdravstveno zavarovanje Slovenije osebno z
osebnim dokumentom, lahko vam ga uredi tudi
druga oseba z vašim pooblastilom.
2.

Brezplačno kot ožji družinski član po zakoncu oz.
zunajzakonskem partnerju. Prijavo za zavarovanje
vloži nosilec zavarovanja (zakonec/zunajzakonski
partner), po katerem boste zavarovani.

Nosilec prijavo (obrazec M-DČ) vloži na območni
enoti oziroma izpostavi ZZZS, neposredno ali po pošti.
Obrazec je dostopen na spletni strani ZZZS (kategorija
Pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja –
M obrazci – točka 6).

3.

Brezplačno preko Centra za socialno delo, kot
državljan RS s stalnim prebivališčem v RS in niste
zavarovani z drugega naslova. Pogoje in datum
prijave za zavarovanje določa CSD, kar je
razvidno iz Vloge za uveljavljanje pravic iz javnih
sredstev, s katero se lahko zavarujete kot občan.

Pomembni podatki s področja
zdravstvenega varstva
ZDRAVSTVENI DOM BOHINJ
Telefonska številka: 04 5727 100

Vlogo, ki je dostopna na spletni strani Občine Bohinj
vložite na CSD Radovljica.

SPLOŠNA AMBULANTA od ponedeljka do petka med
7. in 20. uro. Pametno se je predhodno naročiti pri
izbranem zdravniku.

Možnosti za ureditev dopolnilnega
zdravstvenega zavarovanja

DISPANZER ZA OTROKE IN ŠOLSKO MLADINO
Za pregled se naročite na številki: 04 57 27 100.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje si lahko uredite
pri eni izmed zavarovalnic: Vzajemna, Triglav
zdravstvena zavarovalnica, AdriaticSlovenica.
Več informacij na: http://www.e-zavarovanja.com/

MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO (v OŠ dr. Janeza
Mencingerja)
Za pregled se naročite na številki: 04 5721 224.
GINEKOLOŠKA AMBULANTA
Za pregled se naročite na številki: 04 57 27 100 .

NUJNA MEDICINSKA POMOČ

Zakonska podlaga za ureditev zavarovanja
•

Zakon o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) – 15. člen

•

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
(ZUPJS ) – 7., 12., 29. in 30. člen

Uporabljene kratice
•
•
•
•
•

ZZVZZ – Zavod za zdravstveno varstvo in
zdravstveno zavarovanje
ZRSZZ – Zavod RS za zaposlovanje
ZZZS – Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
CSD – Center za socialno delo
ZD – zdravstveni dom

Nujna medicinska pomoč je organizirana v ZD Bohinj
-

od 7. do 20. ob delavnikih,
od 8. do 20. ure ob sobotah, nedeljah in
praznikih.

V ZD Bled je organizirana nujna medicinska pomoč
med 20. in 7. uro.
Za nujno medicinsko pomoč VEDNO lahko pokličete
št. 112 ali 04 5727 100.
So se vaše težave nakopičile, ste v stiski in potrebujete
pomoč, pogovor, nasvet? Pokličite!
ŠENT
OZARA
DRUŠTVO ŽAREK

Telefon: 01 230 78 30
Telefon: 02 33 00 444
Telefon: 040 790 345

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

Kranjska cesta 13, 4240 Radovljica
Telefon: 04 532 07 61
Uradne ure
Ponedeljek
Torek
Sreda
Petek

od
od
od
od

8. do12. ure in od 13. do15. ure
8. do12. ure in od 13. do15. ure
8. do12. ure in od 13. do17. ure
8. do13. ure

CENTER ZA SOCIALNO DELO
Kopališka cesta 10, 4240 Radovljica
Telefon: 04 537 14 00
Uradne ure
Ponedeljek
Sreda
Petek

od 8. do12. ure in od 13. do15. ure
od 8. do12. ure in od 13. do17. ure
od 8. do12. ure

ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE, URAD ZA DELO
RADOVLJICA

Kranjska cesta 13, 4240 Radovljica
Telefon: 04 531 49 66
Uradne ure
Ponedeljek
Torek
Sreda
Petek

od
od
od
od

8. do12. ure in od 13. do15. ure
8. do12. ure in od 13. do15. ure
8. do12. ure in od 13. do17. ure
8. do13. ure

KRAJEVNI URAD BOHINJSKA BISTRICA

Uradne ure

Torek
Četrtek

od 8. do 15. ure
od 8. do 17. ure

Dodatne informacije v zvezi z vsebino lahko dobite na
občinski upravi (Lapajne: 04 577 0115, Zorč: 04 577
0123) ali preko e-pošte Iva.lapajne@obcina.bohinj.si.

