
Pravice in dolžnosti 
pacientov pri uveljavljanju 

nadomestila plače med 
začasno zadržanostjo    

od dela

UVELJAVLJANJE BOLNIŠKEGA STALEŽA

 � Bolniški stalež do 30 koledarskih dni je v pristojnosti 
zdravnika, nad 30 dni pa imenovanega zdravnika na ZZZS.

 � V kolikor ste zboleli in potrebujete bolniški stalež, morate 
obvestiti zdravnika oz. se oglasiti v ambulanti najkasneje 
v treh dneh od pričetka bolniškega staleža. Zdravnik 
lahko odpre bolniški stalež največ za 3 dni nazaj.  
»Zadržanost zavarovanca od dela nastopi z dnem, ko 
osebni zdravnik na podlagi pregleda ugotovi, da pacient 
začasno ni sposoben opravljati svojega dela. Osebni 
zdravnik lahko le izjemoma oceni začasno zadržanost od 
dela za nazaj, vendar največ za tri dni (232. člen Pravil 
OZZ).«

 � Če ste sprejeti v bolnišnico, morajo vaši najbližji 
zdravniku prinesti potrdilo o hospitalizaciji v roku 3 dni 
po sprejetju. V nasprotnem primeru je odprtje bolniškega 
staleža mogoče šele z odobritvijo imenovanega zdravnika 
ZZZS.

 � V kolikor pričakujete daljši bolniški stalež, se morate 
do 25. dneva bolniškega staleža ponovno zglasiti 
pri zdravniku z vsemi izvidi kliničnih specialistov, 
ki utemeljujejo podaljšanje staleža. Zdravnik v tem 
primeru poda predlog za podaljšanje bolniškega staleža 
imenovanemu zdravniku na ZZZS in predlogu priloži vso 
zdravstveno dokumentacijo, ki podaljšanje bolniškega 
staleža utemeljuje.

 � Če se zavarovanec ali delodajalec ne strinjata z odločbo 
imenovanega zdravnika, se lahko zoper odločbo 
pritožita. Pritožba se vloži pri imenovanemu zdravniku, ki 
je izdal odločbo, v petih delovnih dneh od vročitve odločbe 
(239. člen Pravil OZZ). 

 � Drugi primeri, ko je bolniški stalež v pristojnosti 
imenovanega zdravnika na ZZZS: 
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• če gre za dve ali več zaporednih odsotnosti z dela zaradi 
iste bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom do 30 
delovnih dni, prekinitev med eno in drugo odsotnostjo pa 
traja manj kot deset delovnih dni – recidiv (137. in 229.  
člen Pravil OZZ);  

• če je bil zavarovanec v bolniškem staležu v breme 
delodajalca več kot 120 dni v koledarskem letu (137. člen 
Pravil OZZ);

• v primeru nenadnega in nepričakovanega poslabšanja 
zdravstvenega stanja zavarovanca, pri katerem je zaradi 
iste bolezni imenovani zdravnik ugotovil, da ni več 
utemeljena začasna zadržanost z dela in od izdaje zadnje 
odločbe še ni preteklo 30 dni (244. člen Pravil OZZ);

• zavarovancu, ki mu med začasno zadržanostjo od dela 
preneha delovno razmerje, pripada nadomestilo plače 
še največ 30 koledarskih dni po prenehanju delovnega 
razmerja, če bi bil v tem času po oceni imenovanega 
zdravnika še nezmožen za delo; če je zadržanost od 
dela posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, ima 
zavarovanec pravico do nadomestila plače za ves čas 
nezmožnosti za delo  (137. člen Pravil OZZ).

 � V čas zadržanosti od dela se šteje tudi praznični dan, 
če je datum praznika na delovni dan (29. člen/3. odst. Pravil 
OZZ).

 � V primeru bolezni zakonca lahko drugi zakonec uveljavlja 
bolniški stalež za nego 7 delovnih dni.



Spoštovani, 
v nadaljevanju pojasnjujemo pravice in dolžnosti pacientov pri  
uveljavljanju nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela, 
ki izhajajo iz Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju in Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja.   

UVELJAVLJANJE NEGE IN SPREMSTVA ZA 
OTROKA

 � V vseh primerih uveljavljanja nege ali spremstva za otroka 
morajo starši podpisati IZJAVO, v kateri navedejo zaposlitveni 
status obeh staršev. Izjavo starši potrdijo s podpisom ali po 
potrebi dopolnijo ob vsakem uveljavljanju nege ali spremstva. 
Izjavo hranimo v otrokovi zdravstveni dokumentaciji.

Nega otroka 

 � V primeru otrokove bolezni lahko pediater/šolski zdravnik 
ENEMU od staršev odobri pravico do nege bolnega otroka, 
ki lahko v posameznem primeru traja:
• največ 15 delovnih dni za otroka, ki še ni dopolnil 7 

let oz. za starejšega zmerno, težje ali težko duševno in 
telesno prizadetega otroka;

• največ 7 delovnih dni za otroka, ki je star 7 do 18 let oz. 
dokler traja roditeljska pravica;

• za polnoletnega otroka nege ni mogoče izdati;
• o daljši negi odloča imenovani zdravnik na ZZZS na 

predlog osebnega zdravnika.

 � Eden od staršev ima pravico do nege, če te ne more 
zagotoviti drugi starš, ki je nezaposlen, upokojen ali lahko 
zagotavlja nego  brez zadržanosti od dela.

 � V primeru, da nege ne more zagotavljati nezaposlen ali 
upokojen starš, morata starša to dokazati z ustrezno 
dokumentacijo ali potrditi v izjavi, sicer nege pediater ne sme 
odobriti.

 � V času bolnišničnega zdravljenja, razen v izjemnih 
primerih, pediater staršu nege NE more odobriti.

 � Nego pediater odobri za toliko ur delovnega dne, kolikor je 
potrebno.

 � Če je eden od staršev zaposlen manj kot 8 ur dnevno, se 
lahko drugemu staršu odobri le toliko ur nege, kolikor je 
zaposlen prvi, z upoštevanjem časa za prihod z dela.
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Spremstvo otroka 

 � Starš je upravičen do spremstva, če spremlja na pregled 
otroka, starega do 15 let oz. težje ali težko duševno in 
telesno prizadetega otroka do 18. leta.

 � Otrok, starejši od 15 let, ima pravico do spremstva pod 
enakimi pogoji kot druge zavarovane osebe, to je le, če 
zaradi svojega zdravstvenega stanja ali drugih razlogov 
ni sposoben sam potovati, potovati pa mora izven kraja 
prebivališča, ker v tem kraju ni ustreznega izvajalca.

 � V času zdraviliškega zdravljenja staršu spremstva ni 
mogoče odobriti, razen v primeru, da je otrok slep.

 � Spremstvo pediater odobri za toliko ur delovnega dne, 
kolikor je potrebno.

Ostale pomembne informacije 

 � Potrebo starša po uveljavljanju nege ali spremstva za 
otroka je potrebno pediatru sporočiti isti dan, le izjemoma 
v treh delovnih dneh.

 � V primeru, da je eden od staršev doma zaradi uveljavljanja 
pravice po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih 
prejemkih (porodniški dopust), drugi starš v tem obdobju 
ne more koristiti nege ali spremstva za otroka.

 � V primeru, da eden od staršev dela krajši delovni čas, 
lahko nego ali spremstvo pediater  staršu odobri  le za 
preostale ure.

 � Obrazec za spremstvo ali nego staršu vedno izda pediater.




