
 
Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije 

 

 

   Direkcija 
Miklošičeva cesta 24 
1000 Ljubljana 

Tel.: 01 30 77 200 
Faks: 01 23 12 182 
E-pošta: di@zzzs.si 
www.zzzs.si 

 
   

     
VSEM OBMOČNIM ENOTAM ZZZS 

Oddelkom za OZZ        Datum: 3. 3. 2020 

DELODAJALCEM       Številka: 180-46/2020- DI/6 

 

 

 

ZADEVA: Ukrepi v zvezi s koronavirusom, odsotnost z dela  

 

Pozdravljeni, 

v zvezi z vprašanjem kritja nadomestila za čas odsotnosti z dela v primeru, če je: 

- pri zavarovani osebi ugotovljena okužba s koronavirusom (COVID-19) in ji je bila v skladu z 18. 

členom Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 31/06, v nadaljevanju ZNB) odrejena 

izolacija, 

- pri zavarovani osebi ugotovljeno, da je bila v neposrednem stiku z okuženim in ji je bila z 

odločbo ministra za zdravje odrejena karantena (19. člen ZNB) ali  

- zavarovana oseba po navodilih svojega delodajalca ostala doma (ker je npr. bivala na ozemlju 

držav, v katerih so primeri koronavirusa),  

 

dajemo naslednja pojasnila: 

 

1. ODSOTNOST Z DELA V PRIMERU ZAVAROVANIH OSEB, PRI KATERIH JE BILA POTRJENA OKUŽBA 

S KORONAVIRUSOM  

 

Če je pri zavarovani osebi potrjena okužba s koronavirusom in ji je bila odrejena izolacija (18. člen ZNB), 
ima v skladu z 31. členom ZVZZ1, 137. in 138. členom Pravil2 pravico do začasne zadržanosti od dela s 
pravico do nadomestila v breme ZZZS (bolniški stalež). 

                                                           
1 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 
– ZUTPG, 91/07 , 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 63/13 – ZIUPTDSV, 91/13, 
99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K) 
2 Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja  (Uradni list RS, št. 30/03 - prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 
44/05, 86/06, 90/06 - popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14 – odl. US, 25/14, 
85/14, 10/17 – ZČmIS in 64/18) 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1482
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1482
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2048
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2048
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4087
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4087
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3549
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3549
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0982
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0982
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0988
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0988
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3484
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3484
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0461
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0461


   

     
 
Navedeni ukrep (izolacija) lahko na podlagi ugotovljenega kliničnega stanja odredi lečeči zdravnik 
(praviloma zdravnik v bolnišnici, lahko tudi osebni zdravnik, NIJZ oziroma njihova območna enota). 
Izolacija se lahko izvaja v bolnišnici ali doma. Takšna oseba ima kot rečeno pravico do bolniškega 
staleža, bolniški list izda izbrani osebni zdravnik, pri čemer se kot razlog določi Izolacija. Navedeni 
razlog traja vse dokler trajajo razlogi za izolacijo oziroma dokler zavarovana oseba ni ponovno zmožna 
za delo. Nadomestilo se izplačuje v breme ZZZS od prvega dne zadržanosti od dela dalje.  

 

2. ODSOTNOST Z DELA V PRIMERU ZAVAROVANCEV, PRI KATERIH NI BILA POTRJENA OKUŽBA S 

KORONAVIRUSOM  

 

Zavarovane osebe, pri katerih ni bila potrjena okužba s koronavirusom, nimajo pravice do bolniškega 

staleža. Te osebe lahko v določenih primerih uveljavljajo nadomestilo v breme delodajalca v skladu s 

predpisi s področja delovnopravne zakonodaje. Pri tem je možnih več različnih situacij: 

- Zavarovani osebi, pri kateri ni bil potrjen koronavirus, vendar pa gre za osebo, ki je bila v 

tesnem kontaktu z okuženimi, tako da se smatra za visoko rizično (družinski člani, ki živijo v 

skupnem gospodinjstvu, in druge osebe po presoji epidemiologa), je lahko odrejen ukrep 

karantene (19. člen ZNB). Karanteno odredi minister, pristojen za zdravje na predlog NIJZ, in 

sicer z odločbo. V teh primerih je delavec upravičen do odsotnosti z dela in do nadomestila 

plače v breme delodajalca po predpisih s področja delovnih razmerij. 

- Nekateri delodajalci se odločajo, da svojim zaposlenim odrejajo delo na domu ali pa jim 

odredijo tudi neke vrste »čakanje na delo doma«. V slednjem primeru je zavarovana oseba 

upravičena do nadomestila v breme delodajalca, ker ne dela zaradi razlogov na strani 

delodajalca. 

 

Zavarovane osebe, ki prihajajo z območij, kjer se pojavljajo primeri koronavirusa in so zdravi, se lahko 

prosto gibljejo (niso potrebni ukrepi po ZNB) in nimajo pravice do bolniškega staleža. 

 
 
 

ZZZS 


