ŠTUDENTSKO DELO IN ZAKONSKO OBVEZNA
ZAVAROVANJA

Zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni
Zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni se z zavarovanci, ki imajo
urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje prekriva. Pavšalni prispevek trenutno znaša 4,58
EUR.

Pravna podlaga
Zavezanci za plačilo tega zavarovanja so delodajalci, pravne in fizične osebe (na podlagi 2.
alinee 2 tč. 49.člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ
(Uradni list RS, št. 763348/2008, stran 10871)), pri katerih naši člani opravljajo delo
(zavarovanci so na podlagi 6. točke 17. člena ZZVZZ).
Pavšalni prispevek, za delo dijaka in študenta na praktičnem in študentskem delu znaša 4,58
eur in je bil z novelo ZZVZZ-M, objavljen v Uradnem listu RS, št. 91/13. Plačuje se ga
mesečno.

Zavarovanje in pavšalna obveznost
Zavarovanje in s tem tudi pavšalna obveznost nastane, kadar je zavarovanec na podlagi
napotnice napoten na izvajanje začasnega dela ob pričetku dela. Obveznost se obračuna na
dan obračuna opravljenega dela, vendar le enkrat za posamezni mesec, v katerem je
zavarovanec opravljal delo.

Obračun
Na podlagi podatka opravljanja dela se obračuna prispevek za vsak posamezni koledarski
mesec, pri enkratni in stalni napotnici, ki predstavljata pravno podlago za izvajanje del.

Plačilo obveznosti
Zavezanci imajo dve možnosti:
1. za izpolnitev obveznosti z izjavo pooblastijo študentski servis Cifra d.o.o..
2. sami izpolnijo obveznosti z obrazcem »prijava-odjava zavarovanja, ki ga pošljejo na
lokalno OE ZZZS in REK 2 obrazcem, ki ga pošljejo lokalni izpostavi DURS ter na tej
podlagi opravijo plačilo pavšalnega prispevka.

Pravice zavarovancev
Pravice zavarovancev se pokrivajo z obveznim, osnovnim zdravstvenim zavarovanjem. V
primeru nastale poškodbe pri delu ima zavarovanec pravico do brezplačne oskrbe poškodbe
ter zdravljenja poškodbe, kakor tudi poklicne bolezni. Dodatno plačilo zavezancev naj bi bilo
potrebno zaradi dodatnih rizikov, nastalih pri izvajanju začasnih in občasnih del, ki ne bi
obstajali, če zavarovanec ne bi opravljal začasnega dela.

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Pravna podlaga:
Zavarovanci so na podlagi 9. alinee 3.odstavka 20. člena Zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju-ZPIZ-2 (Uradni list RS, št. 96/2012) vsi dijaki in študenti, ki
opravljajo delo prek pooblaščenih organizacij za posredovanje začasnih in občasnih del
študentom in dijakom.
Pavšalni prispevek, za delo dijaka in študenta na praktičnem in študentskem delu znaša 9,64
eur in je bil določen s »Sklepom o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja« od
01.04.2013 dalje.

Nastanek in plačilo obveznosti:
Zavarovanje nastane, kadar je zavarovanec na podlagi napotnice napoten na izvajanje
začasnega dela ob pričetku dela. Obveznost se obračuna na dan prejetega obračuna
opravljenega dela, vendar le enkrat v koledarskem letu. Obveznost palača študentski servis
Cifra d.o.o..

Pravice zavarovancev
Zavarovanec ima v primeru nastale invalidnosti, ki je vzrok poškodbe pri delu ali poklicne
bolezni pravico do invalidnine oz. invalidske pokojnine.
Za poškodbo pri delu po tem zakonu se šteje poškodba, ki je posledica neposrednega in
kratkotrajnega mehaničnega, fizikalnega ali kemičnega učinka, ter poškodba, ki je posledica
hitre spremembe položaja telesa, nenadne obremenitve telesa ali drugih sprememb
fiziološkega stanja organizma, če je takšna poškodba v vzročni zvezi z opravljanjem dela ali
dejavnosti, na podlagi katere je poškodovanec zavarovan.
Pravice zavarovancev se pokrivajo z obveznim, osnovnim zdravstvenim zavarovanjem.
Dodatno plačilo zavezancev pa naj bi bilo potrebno zaradi dodatnih rizikov, nastalih
pri izvajanju začasnih in občasnih del, ki ne bi obstajali, če zavarovanec ne bi opravljal
začasnega dela.

Nezgodno zavarovanje pri delu prek študentskega servisa
Nezgodno zavarovanje je zavarovanje, kjer se vsak posameznik, sam odloči, ali bo pri
komercialnem ponudniku zavarovanja sklenil zavarovanje in v primeru nezgode, na podlagi
višine vplačane premije dobil izplačano zavarovalno vsoto.
Tako zavarovanje lahko sklenete v šolah, fakultetah (nezgodno zavarovanje učencev
in dijakov, nezgodno zavarovanje študentov), športnih klubih, kjer so na voljo kolektivna
zavarovanja, v okviru družinskega nezgodnega zavarovanja ali pa sami sklenete individualno
nezgodno zavarovanje. Zavarovanje krije nezgodne dogodke, ki se pripetijo na začasnem
delu, prevozu, v šoli ali doma.

Opozorilo!
Člani Študentskega servisa Cifra niso kolektivno nezgodno zavarovani na podlagi članstva v
študentskem servisu oziroma pri delu preko študentskega servisa.

