
POSTOPEK NAPOTITVE PACIENTA V TUJINO 
 
Do zdravljenja v tujini so upravičeni slovenski državljani v skladu: 
 
PRAVNE PODLAGE 

a.   s slovensko zakonodajo in Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja ( 2. odst. 135. 
člena) - v nadaljevanju Pravili 

b.  z Uredbo (ES) 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o koordinaciji sistemov socialne 
varnosti (preseganje najdaljše dopustne čakalne dobe ali preseganje razumnega časa), 

c.  z Direktivo 2011/24/EU o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem 
varstvu (odločitev za zdravljenje v drugi državi članici Evropske unije). 

POSTOPEK: 

Vlogo za odobritev zdravljenja v tujini zavarovana oseba vloži na ZZZS, OE Ljubljana, 
Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana (224. člen Pravil). Vloga mora biti razumljiva in 
obsegati vse, kar je potrebno, da se lahko obravnava. Predvsem mora obsegati: 

• navedbo organa, kateremu se pošilja, zadevo, katere se tiče, 
• zahtevek oziroma predlog (npr. zahteva, da se mu odobri zdravljenje v tujini), 
• navedbo o tem, kdo je morebitni zastopnik ali pooblaščenec, 
• osebno ime vlagatelja, 
• naslov vložnika, 
• osebno ime in naslov morebitnega zastopnika ali pooblaščenca, 
• medicinsko dokumentacijo o dosedanjem zdravljenju v Republiki Sloveniji, 
• morebitno dokumentacijo o že opravljenem zdravljenju, pregledu ali preiskavi v tujini, 
• na zahtevo ZZZS drugo dokumentacijo, ki jo ZZZS potrebuje za odločanje o odobritvi 

zdravljenja, pregleda ali preiskave v tujini in 
• podatek o zavarovalnici in številki police, pri kateri ima zavarovana oseba sklenjeno 

dopolnilno zdravstveno zavarovanje. 

Pred odločitvijo o napotitvi na zdravljenje v tujino zaradi izčrpanih možnosti zdravljenja v 
Republiki Sloveniji, uradna oseba ZZZS pridobi pisno mnenje konzilija zdravnikov ustrezne 
klinike (2. odstavek 225. člena Pravil) oziroma inštituta o naslednjem: 

• katero zdravstveno stanje je podano pri zavarovani osebi ter opis dosedanjega 
zdravljenja; 

• kakšno zdravljenje potrebuje zavarovana oseba; 
• ali so v Republiki Sloveniji izčrpane možnosti zdravljenja; 
• ali je z zdravljenjem v tujini pričakovati ozdravitev ali izboljšanje ali preprečitev 

 nadaljnjega slabšanja zdravstvenega stanja; 
• koliko časa naj bi trajalo predvideno zdravljenje, pregled oz. preiskava; 
• ali zavarovana oseba potrebuje spremstvo na poti na zdravljenje in nazaj ter kakšno 

spremstvo (laično ali strokovno); 
• kakšno prevozno sredstvo je potrebno glede na zdravstveno stanje zavarovane osebe 

(osebno vozilo, reševalni prevoz, posebno letalo, možnost 24-urnega dovajanja 
kisika…). Če je potreben prevoz z reševalnim vozilom, tudi mnenje o tem, ali 



potrebuje prevoz z nujnim reševalnim vozilom ali nenujnim reševalnim vozilom ali 
sanitetnim vozilom; 

• naziv najbližjega izvajalca zdravstvene dejavnosti v tujini, pri katerem se predlaga 
uveljavitev zdravljenja. 

Uradna oseba ZZZS na podlagi zdravstvene in druge dokumentacije, mnenja klinike oz. 
inštituta ter morebitnega mnenja imenovanega zdravnika, člana zdravstvene komisije ali 
drugega zdravnika ZZZS, odloči o utemeljenosti predlaganega zdravljenja v tujini. Za 
prevzem stroškov odobrenega zdravljenja v tujini, pristojna območna enota ZZZS izda 
zavarovani osebi ustrezno listino, in sicer: 

• obrazec E 112 SI oziroma S2 (za izvajalca na območju EU, EGP ter Švice), 
• obrazec SI/RM 4, SI/BIH 4, SI/SRB 04, SI/MNE 04 (za izvajalca na območju R 

Makedonije, Bosne in Hercegovine, R Srbije in Črne gore) oz. 
• potrdilo o prevzemu stroškov zdravljenja, v primeru, da izvajalec v tujini ne prevzame 

listine iz predhodnih alinej. 

 

Pripravila: 

Diana Cesar Plaz, univ. dipl. prav. 

 


