Status
Vpisana sem v izredno izobraževanje v program ekonomski tehnik, poklicno tehniško
izobraževanje. Zanima me kakšne pravice imam s potrdilom o vpisu v izrednem izobraževanju
oz. kako je z zdravstvenim zavarovanjem.
Udeleženci ob vpisu v izredno izobraževanje prejmejo potrdilo o vpisu v izredno
izobraževanje. 4. člen Zakona o izobraževanju odraslih, ki se izobražujejo po javno veljavnih
programih osnovnošolskega, poklicnega, srednjega strokovnega in poklicno-tehniškega
izobraževanja, imajo pravico do zdravstvenega varstva iz obveznega zdravstvenega
zavarovanja v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje in
pravico do drugih ugodnosti ter pravic
(štipendiranje, prevozi, opravljaje začasnih ali občasnih del prek pooblaščene organizacije za
posredovanje del) v skladu s posebnimi predpisi, če niso v delovnem razmerju, prijavljeni kot
brezposelne osebe ali se ne izobražujejo v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za
primer brezposelnosti.
Dne 24.08.2008 je pričel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-K) (Uradni list RS, št. 76/2008 z dne
25.07.2008). 12. člen tega zakona postavlja starostni limit 26 let za vključitev v obvezno
zdravstveno zavarovanje kot družinski član – otrok. Za osebe, ki so že dopolnile 26 let
obvezno zdravstveno zavarovanje na tej podlagi, kljub veljavnem potrdilu o šolanju, tako ni
več dopustno.
Pomoč pri vpisu v izobraževalne programe in ostale informacije lahko dobite v Svetovalnem
središču Novo mesto. Najdete nas v prostorih RIC-a, na Ljubljanski 28 v Novem mestu ali na
tel. št. 07/393-45-52, 031-701-191. Delujemo v okviru Centra vseživljenjskega učenja
Dolenjska, ki se financira iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za šolstvo in šport.
Lahko nas poiščete tudi v Knjižnici Pavla Golie Trebnje, Ljudski univerzi Kočevje, v
Knjižnici Miklova hiša v Ribnici, Ljudski knjižnici Metlika in v Občini Žužemberk. Več na
www.cvzu-dolenjska.si.
Pripravila: Milena Petek

»Operacijo delo financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za
šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov
za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja;
prednostne usmeritve: izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in
usposabljanja.«

