
Paket Športnik 2020 

Predstavitev 

OKS – ZŠZ se zaveda, da je v primeru zdravstvenih težav vrhunskih športnikov ključnega pomena hiter 

dostop do kvalitetnih zdravstvenih storitev. Ker tega ni mogoče zagotoviti v okviru obveznega in 

dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, OKS sofinancira nadstandardno zdravstveno zavarovanje, ki ga 

ponuja Generali zavarovalnica d. d. (3. 1. 2020 se je zavarovalnica Adriatic Slovenica d. d. pripojila 

zavarovalnici Generali). OKS sofinancira premijo športnikom z olimpijskim, svetovnim, mednarodnim in 

perspektivnim razredom. Paket Športnik lahko sklenejo tudi ostali športniki med 14. in 45. letom. 

Pripravili smo nov, sodobnejši paket zavarovanj za športnike, ki vključuje zavarovanje Specialisti z 

asistenco. Paket je prilagojen potrebam športnikov in omogoča kar najhitrejše in učinkovito zdravljenje 

športnika ob poškodbi na treningu ali tekmovanju, pri aktivnostih v prostem času ter ob pojavu bolezni. To 

pomeni hiter dostop do zdravnika specialista, diagnostičnih preiskav, zdravil predpisanih ob izvedbi 

specialistične obravnave, operativnih posegov in fizioterapije. Dodana so tudi kritja psihološka pomoč, 

strokovni posvet po telefonu, načrt zdravljenja po nezgodi in drugo mnenje. Izdelava drugega mnenja 

pripada tudi ožjim družinskim članom. Športniki lahko izbirajo med dvema vsebinsko enakima paketoma: 

PRO paket in Modri paket, ki se razlikujeta po višini zavarovalnih vsot. Kritja, zavarovalne vsote in premije 

so navedeni v Tabeli 1. 

Športnik pristopi k zavarovanju Paket Športnik tako, da za pristopno izjavo pokliče na brezplačno telefonsko 

številko 080 70 77 ali piše na info.si@generali.com. Podpisano pristopno izjavo pošlje na elektronski naslov 

sportnik.si@generali.com. Na pristopnici se izbere tudi, kdo ima obveznost za doplačilo premije (NPŠZ, 

klub, športnik). Po sklenitvi zavarovanja športnik prejme na svoj e-naslov polico in položnico za plačilo 

premije. Če športnik v času trajanja police doseže višjo kategorizacijo in iz obstoječe police ni uveljavljal 

zdravstvenih storitev, lahko da zahtevek za prekinitev in sklene novo polico z boljšimi pogoji. 

Tabela 1: Kritja, zavarovalne vsote in premije 

KRITJA                                                                       PAKETI                           MODRI PAKET  PRO PAKET 

Specialisti z asistenco - letna zavarovalna vsota zdravstvenih storitev  4.300 EUR 10.000 EUR 

   Asistenčne storitve ✓  ✓  

   Zdravstvene storitve   

• Specialistična obravnava ✓  ✓  

• Diagnostične preiskave ✓  ✓  

• Drugo mnenje ✓  ✓  

• Načrt zdravljenja ✓  ✓  

• Strokovni posvet po telefonu ✓  ✓  

• Psihološka pomoč ✓ 700 EUR ✓ 700 EUR 

• Fizioterapija  ✓ 500 EUR ✓ 800 EUR 

• Zdravila  ✓ 200 EUR ✓ 200 EUR 

• Operacije  ✓ 3.000 EUR ✓ 7.000 EUR 

PREMIJA  

Premija z davkom 227,14 EUR 395,35 EUR 

KATEGORIZACIJA PRERSPEKTIVNI ALI MEDNARODNI RAZRED 

OKS plača 170,00 EUR 170,00 EUR 

Doplačilo (NPŠZ, klub ali športnik) 57,14 EUR 225,35 EUR 

KATEGORIZACIJA SVETOVNI ALI OLIMPIJSKI RAZRED 

OKS plača - 296,00 EUR 

Doplačilo (NPŠZ, klub ali športnik) - 99,35 EUR 

Premija vsebuje 8,5% DPZP. Za zavarovanje Specialisti z asistenco veljajo Splošni pogoji za zdravstveno zavarovanje Specialisti z 

asistenco 01-ZSA-01/20. 
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Podrobnejši opis asistenčnih in zdravstvenih storitev  

Asistenčne storitve: 

• informiranje o zavarovanju, izvajalcih zdravstvenih storitev, pogojih in načinu uveljavljanja pravic 

iz zavarovanja ter uveljavljanju pravic v sistemu mreže javne zdravstvene službe v Sloveniji; 

• izdaja predhodne odobritve in organizacija zdravstvenih storitev iz zavarovanja. 

Zdravstvene storitve: 

• specialistična obravnava (specialistični pregledi, enostavne diagnostične preiskave in enostavni 

ambulantni posegi) in zahtevne diagnostične preiskave, ki so potrebne za hitro pridobitev 

diagnoze; 

• stroški zdravil na beli recept, predpisanih ob izvedbi storitve iz tega zavarovanja; 

• operativni posegi, ki so navedeni v pogojih; 

• fizioterapija; 

• psihološka pomoč v primeru resnega zdravstvenega stanja ali ob izgubi ožjega družinskega člana; 

• strokovna pomoč pooblaščenega zdravnika s svetovanjem po telefonu; 

• izdelava načrta zdravljenja po poškodbi, ki je zahtevala hospitalizacijo, namen izdelave načrta 

zdravljenja je doseči optimalen potek zdravljenja; 

• izdelava drugega mnenja priznanih strokovnjakov iz tujine; izdelava drugega mnenja pripada tudi 

ožjim družinskim članom. 

Zavarovanje krije stroške zdravljenja zaradi nezgode in bolezni, ki so nastale po začetku veljavnosti 

zavarovanja. Čakalna doba ob prvi sklenitvi zavarovanja je 3 mesece, ki pa ne velja za nezgode. Storitve 

specialistične obravnave in zahtevne diagnostične preiskave so omejene le z višino letne zavarovalne vsote, 

ne pa s številom in vrsto zdravstvene storitve. Operacije so vključene ne glede na to ali so izvedene z 

nočitvijo ali brez, seznam operacij je naveden v pogojih. Fizioterapija je vključena za stanja po opravljenem 

operativnem posegu, po zlomu kosti, po delnem ali popolnem izpahu sklepa oziroma po delni ali popolni 

raztrganini mišic, tetiv in/ali vezi, ki mora biti dokazana z ustrezno slikovno diagnostiko (npr. UZ, MRI) ter 

po carskem rezu. 

Za zavarovanje veljajo Splošni pogoji za zdravstveno zavarovanje Specialisti z asistenco 01-ZSA-01/20, ki so 

dostopni na povezavi Splošni pogoji Specialisti z asistenco. 
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Postopek oz. protokol v primeru zdravstvenih težav zavarovanca 

1. korak 

Zavarovanec izpolni vlogo, ki je dostopna na povezavi Vloga za uveljavljanje pravic iz zavarovanja, kateri 

priloži napotnico osebnega zdravnika oz. izvid (mnenje) specialista ali reprezentančnega zdravnika. 

Vlogo s prilogo pošlje na elektronski naslov zdravje.si@generali.com. 

Zavarovanec pokliče telefon asistenčnega centra 080 81 10, da pridobi informacije, kaj narediti v 

primeru, da potrebuje zdravstveno storitev, tudi če še nima napotnice, izvida ali mnenja. Vsi klici se 

beležijo in je uveljavljanje zavarovanja zato precej lažje. 

2. korak 

V kolikor je zavarovanec upravičen do uveljavljanja nadstandardnega zavarovanja, mu zavarovalnica 

avtorizira storitev. Zavarovalnica Generali se bo potrudila za hitro izdajo avtorizacije, saj so športniki 

obravnavani prednostno. 

3. korak 

Svetovalec asistenčnega centra se v imenu zavarovanca dogovori za hiter pregled pri specialistu oziroma 

za koriščenje druge zdravstvene storitve. Pri organizaciji zdravstvene storitve se upošteva želja 

zavarovanca, obravnavan bo lahko v enem od olimpijskih referenčnih športno medicinskih centrov 

(ORŠMC). Izbor izvajalca zdravstvene storitve bo izveden v največjo korist zavarovanca. Zavarovalnica 

avtorizacijo posreduje športniku in izbranemu izvajalcu zdravstvenih storitev. 

4. korak 

Športnik pri izbranem izvajalcu zdravstvenih storitev opravi vse potrebno za čim hitrejše okrevanje. 

Celotno medicinsko dokumentacijo mora športnik po zaključenem zdravljenju posredovati tudi izbranemu 

osebnemu zdravniku. 

Za posamezno NPŠZ se lahko protokol v primeru posebnih želja prilagodi, seveda v soglasju z zavarovalnico. 

V primeru, da je zavarovanec že poravnal stroške zdravljenja, do katerega bi bil upravičen po Paketu 

Športnik, lahko vloži zahtevek za povračilo stroškov, ki je dostopen na povezavi Povračilo stroškov iz 

naslova zdravstvenih zavarovanj. 

S ciljem zagotoviti visok strokovni nivo diagnostičnih in terapevtskih postopkov, je OKS oblikoval mrežo 

olimpijskih referenčnih športno medicinskih centrov (ORŠMC). Seznam centrov je na voljo na povezavi 

Olimpijski referenčni športno medicinski centri ORŠMC, na povezavi Seznam nosilcev pa so navedeni tudi 

kontakti za pomoč športnikom oz. NPŠZ pri naročanju na storitve oz. uveljavljanju nadstandardnega 

zavarovanja. 

 

Kontakt 

Če imate kakršnakoli vprašanja glede sklenitve zavarovanja ali težave pri uveljavljanju zavarovanja, lahko 

pokličete Generali – ga. Nada Bednarik 05 664 32 10 ali OKS – g. Andraž Kopač 041 704 221, na voljo pa 

vam je tudi e-naslov info-vs@olympic.si. 
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