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Zadeva: Pogodba o zdravstvenem zavarovanju v tujini z asistenco - obvestilo

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za notranje zadeve z GENERALI zavarovalnico d. d. (v 
nadaljevanju: zavarovalnica) sklenilo Pogodbo št. C1714-20-460194 o zdravstvenem 
zavarovanju v tujini z asistenco (v nadaljevanju: pogodba), ki velja za obdobje od 10. 10. 2020 
do 10. 10. 2022.

Predmet pogodbe je zdravstveno zavarovanje v tujini z asistenco za policiste (z orožjem), 
uslužbence policije (brez orožja), uslužbence Ministrstva za notranje zadeve in uslužbence 
Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve (v nadaljevanju javni uslužbenci).
Zavarovalno kritje je zagotovljeno tako za območje Evrope, kot tudi celega sveta, vključno z 
mirovnimi območji. 

Zdravstveno zavarovanje v tujini z asistenco zagotavlja najmanj:
- kritje stroškov nujnih zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev v tujini brez omejitev stroškov 

prevoza;
- medicinsko asistenco (organizacija in nudenje pomoči v primeru nenadne bolezni ali 

poškodb) z zagotavljanjem asistenčnih storitev 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
Zavarovalnica zagotavlja ministrstvu kritje povečane nevarnosti pri izvajanju nalog policistov, 
napotenih v mednarodne civilne misije na mirovna območja.

Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list, št. 76/19; v 
nadaljevanju: uredba), ki je začela veljati 1. 1. 2020, v drugem odstavku 14. člena določa, da se 
zaposlenemu (javnemu uslužbencu ali funkcionarju) lahko po predhodnem dogovoru z osebo, ki 
izvršuje pravice in dolžnosti delodajalca, povrne plačilo premije za individualno zdravstveno 
zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini v obsegu kritja v višini osnovne zavarovalne vsote, 
razen v primerih, ko je zaradi pridobitve poslovnega vizuma potrebna določena vrednost 
minimalnega zavarovalnega kritja. Če je zaposleni vključen v skupinsko (kolektivno) 
zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini, se stroški premije za individualno 
zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini ne povrnejo. Pri tem se smiselno 
upošteva zavarovanje za tisto območje, kamor spada država potovanja. V tretjem odstavku 
istega člena pa uredba določa še, da se, če zaposleni pogosto potujejo, zanje sklene skupinsko 
(kolektivno) zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini.
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Upoštevaje navedeno pravno ureditev in »možnost«, da se za zaposlene, ki pogosto potujejo v 
tujino, sklene kolektivno zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini, je bilo z 
ozirom na določbo tretjega odstavka 14. uredbe in bližajoče predsedovanje Republike Slovenije 
Svetu Evropske unije s pogodbo med drugim dogovorjeno tudi, da si ministrstvo pridržuje 
pravico, da od zavarovalnice, pri posameznem naročilu, zahteva skupinsko polico, ločeno na 
proračunske uporabnike, in sicer za tiste primere, ko napoti več javnih uslužbencev v isto 
državo in za isti čas napotitve. 

Glede na zgoraj navedeno vam v nadaljevanju podajamo postopek naročanja zavarovalnih polic 
z asistenco v tujini za javne uslužbence, ki jih delodajalec napoti v tujino. Zadeve, povezane z 
naročanjem zavarovalnih polic za javne uslužbence vseh treh državnih organov, opravlja Urad 
za organizacijo in kadre (v nadaljevanju: UOK), zato je treba UOK z dopisom, ki se pošlje na 
uradni elektronski naslov urada (uok.mnz@gov.si), vsaj en teden pred odhodom javnega 
uslužbenca v tujino, posredovati predlog z naslednjimi podatki: 

- ime in priimek javnega uslužbenca,
- čas napotitve v tujino,
- država, v katero se javni uslužbenec napotuje, 
- če gre za policista, je treba navesti tudi, ali se javni uslužbenec v tujino napotuje z 

orožjem ali brez orožja.

UOK na podlagi navedb v vašem dopisu in v skladu s pogodbo pri zavarovalnici naroči
zavarovalno polico in jo nato, takoj po prejemu le-te, posreduje organizacijski enoti, ki je UOK 
sporočila podatke javnega uslužbenca za naročilo zavarovalne police. 

Zavarovalnica zagotavlja zdravstveno zavarovanje v tujini za čas napotitve javnega 
uslužbenca/javnih uslužbencev v tujino, in sicer za obdobje 1 leta in krajša obdobja (do 180 
dni), z začetkom ob 00.00 uri tistega dne, ki je naveden v polici, kot začetek zavarovanja.

Glede na to, da je zdravstveno zavarovanje v tujini z asistenco s pogodbo urejeno tako za 
policiste, kot tudi druge uslužbence Policije in javne uslužbence ministrstva in IRSNZ, 
ministrstvo ne bo izvajalo povračil plačil premij za individualno zdravstveno zavarovanje z 
medicinsko asistenco v tujini, četudi bi jo posamezni javni uslužbenec sklenil. Ob napotitvi 
javnega uslužbenca/javnih uslužbencev v tujino je zato notranja organizacijska enota v kateri ta 
oziroma ti opravljajo delo oziroma druga pristojna notranja organizacijska enota dolžna 
poskrbeti za to, da UOK pravočasno posreduje predlog za naročilo zavarovalne police z 
asistenco v tujini pri zavarovalnici.

Notranje organizacijske enote prejemnice tega dopisa, so dolžne poskrbeti, da bodo s tem 
dopisom seznanjene vse nižje organizacijske enote. Vodje notranjih organizacijskih enot pa so 
dolžni s tem dopisom seznaniti zaposlene v enoti. 

S spoštovanjem.

Benedikt Jeranko
generalni sekretar

Poslano:
- naslovnikom – po e-pošti
- PSS – po e-pošti 
- SPS – po e-pošti
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