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Informasjonen i denne veiledningen er utarbeidet og oppdatert i nært samarbeid med 

de nasjonale representantene som er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System 

on Social Protection). Du finner mer informasjon om MISSOC-nettverket på følgende 

adresse: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=815 

 

Denne veiledningen gir en generell beskrivelse av trygdeordningene i de respektive 

landene. Nærmere informasjon er tilgjengelig via andre MISSOC-publikasjoner, som 

alle er tilgjengelige på den ovennevnte nettadressen. Du kan også kontakte de 

relevante myndighetene og institusjonene som står oppført i vedlegg til denne 

veiledningen. 

 

Verken Europakommisjonen eller noen person som handler på vegne av Kommisjonen, 

kan holdes ansvarlig for bruken av informasjonen i denne publikasjonen. 
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Kapittel I: Innledning, organisering og finansiering 

Innledning 

Sosialsikringsordningen i Slovenia omfatter sosialtrygd, familieytelser og sosialhjelp. 

Trygdeordningen består av obligatorisk pensjons- og uføretrygd, obligatorisk 

syketrygd, arbeidsløshetstrygd og foreldretrygd. Disse er obligatoriske for alle 

arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende. Ordningen finansieres av 

trygdeavgifter som innbetales av arbeidstakere og arbeidsgivere. 

Obligatorisk pensjons- og uføretrygd 

Den obligatoriske pensjons- og uføretrygden dekker ytelser i forbindelse med 

alderdom, uførhet, hjelp og pleie, fysisk funksjonshemning og dødsfall. Den er 

obligatorisk for arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende, gårdbrukere og enkelte 

andre kategorier av personer som utfører bestemte arbeidsoppgaver. Den 

administreres av ett institutt, instituttet for pensjons- og uføretrygd i Slovenia (Zavod 

za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije), som har hovedkontor i Ljubljana 

samt regionale og lokale kontorer i resten av landet. Styret omfatter representanter 

for regjeringen, fagforeninger, arbeidsgiverorganisasjoner og pensjonister samt en 

representant for dem som er uføre som følge av arbeidsulykker, og ansatte på 

instituttet. 

Obligatorisk syketrygd 

Personer som er medlemmer i den obligatoriske syketrygdordningen, har rett til 

helsetjenester i form av naturalytelser og kontantytelser, herunder sykepenger, en 

engangsytelse ved dødsfall, (delvis) refusjon av gravferdsutgifter samt refusjon av 

utgifter til medisinsk behandling utenfor Slovenia. Ordningen omfatter arbeidstakere, 

selvstendig næringsdrivende, gårdbrukere, mottakere av trygdeytelser (herunder 

pensjonister) og andre personer bosatt i Republikken Slovenia, samt deres 

familiemedlemmer. Instituttet for syketrygd i Slovenia (Zavod za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije) er den eneste organisasjonen som yter obligatorisk syketrygd. 

Instituttet har regionale og lokale kontorer i hele landet. Styret består av 

arbeidsgiverrepresentanter og representanter for medlemmer i trygdeordningen. 
 

Det er mulig å tegne frivillig tilleggsforsikring (forsikring mot egenandeler) for 

helsetjenester som ikke dekkes helt av den obligatoriske trygdeordningen.  

Arbeidsløshetstrygd 

Trygdeordningen for arbeidsløshet garanterer utbetaling av ytelser ved arbeidsløshet. 

Arbeidsformidlingen i Slovenia (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje) har et 

nettverk av regionale kontorer. Styret består av representanter for 

arbeidsgiverorganisasjoner, fagforeninger og arbeidsformidlingens egne ansatte samt 

representanter for regjeringen. 
 

Arbeidsløshetstrygd dekker også refusjon av utgifter til transport og utgifter i 

forbindelse med omplassering og gir rett til helsetjenester og dekning under pensjons- 

og uføretrygdordningen. Anvendelsen av disse to rettighetene reguleres av særlige 

bestemmelser. 
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Foreldretrygd  

Foreldretrygden dekker foreldrepermisjon (permisjon for mor/far ved 

svangerskap/fødsel, permisjon ved barneomsorg og permisjon ved adopsjon) og 

foreldreytelser (ytelse til mor/far ved svangerskap/fødsel, ytelse ved barneomsorg og 

ytelse ved adopsjon) for arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende, gårdbrukere og 

enkelte andre kategorier av personer i Republikken Slovenia. Ordningen administreres 

gjennom 62 regionale sosialsentre (centri za socialno delo). 

Familieytelser 

Familieytelser er kontantytelser, dvs. foreldrestønad, fødselstilskudd, barnetrygd, 

ytelse til store familier, ytelse ved særlig barneomsorg og delvis kompensasjon for 

tapt inntekt.  

Sosialhjelp 

I tillegg til generell sosialhjelp omfatter den slovenske sosialsikringsordningen flere 

ulike kategorier av sosialhjelpsytelser.  

Organisering av sosialomsorgen 

Arbeids-, familie- og sosialdepartementet fører tilsyn med virksomheten til instituttet 

for pensjons- og uføretrygd, arbeidsformidlingen og sosialsentrene.  
 

Sosialsentrene innvilger familieytelser, sosialhjelp og sosialtjenester, mens Arbeids-, 

familie- og sosialdepartementet er ansvarlig for tilsynet. 
 

Helsetjenester til medlemmer i trygdeordningen fastsettes av Helsedepartementet i 

samarbeid med instituttet for syketrygd.  

Finansiering 

Slovenias trygdeordninger finansieres av medlems- og arbeidsgiveravgifter. Staten har 

et forfatningsmessig ansvar for å dekke eventuelle underskudd. Arbeidsløshetstrygden 

og foreldretrygden finansieres hovedsakelig over statsbudsjettet. Familieytelser og 

sosialhjelp finansieres utelukkende over statsbudsjettet.  
.  
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Kapittel II: Helsetjenester 

Når har du rett til helsetjenester? 

Hvis du er arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende, gårdbruker, mottaker av en 

trygdeytelse (alders-, uføre- eller etterlattepensjon, ytelse ved arbeidsløshet, varig 

sosialhjelp), eller hvis du er fast bosatt i Slovenia men ikke er forsikret under en 

annen ordning, er medlemskap i syketrygdordningen obligatorisk. 

 

I tillegg har forsørgede familiemedlemmer, herunder ektefeller eller samboere, barn 

og stebarn og enkelte andre personer som har behov for hjelp, også rett til 

helsetjenester. 

 

Som hovedregel kreves ingen forutgående medlemsperiode i ordningen for å ha rett til 

helsetjenester. Det kan gjøres enkelte unntak for ortopedisk utstyr, briller, 

høreapparater, protetikk og andre medisinske hjelpemidler. 

Hva dekkes? 

Under denne trygdeordningen har man tilgang til leger eller primærhelsesentre som 

har inngått avtale med instituttet for syketrygd. Medlemmer i den obligatoriske 

trygdeordningen som ikke har tegnet tilleggsforsikring mot egenandeler, må betale 

deler av utgiftene for helsetjenester selv, alt fra 10 % til 90 %. For enkelte 

helsetjenester er det ingen egenandel. Dette gjelder for eksempel forebyggende 

helsetjenester, behandling og rehabilitering av barn (herunder legemidler som står 

oppført på de definitive og foreløpige listene), studenter, konsultasjoner for 

familieplanlegging, prevensjon, graviditet og barnefødsel, enkelte alvorlige 

sykdommer, akutthjelp og enkelte andre ytelser. 
 

Helsetjenester som ikke er nødvendige av medisinske grunner, for eksempel 

kosmetisk kirurgi og legemidler som ikke står oppført på de definitive eller foreløpige 

listene, samt alternativ medisin som homøopati, dekkes ikke av den obligatoriske 

syketrygden. Disse tjenestene må betales av pasientene selv. 
 

Du kan ha rett til å få refundert transportutgifter, for eksempel hvis du må oppsøke en 

lege utenfor ditt eget bostedsområde eller henvises dit av ansvarlig lege. Hvis reisen 

varer mer enn 12 timer, kan du også få refundert en begrenset andel av utgiftene til 

innkvartering.  

Hvordan får du tilgang til helsetjenester? 

Du kan fritt velge personlig lege, dvs. en allmennpraktiserende lege, gynekolog, 

barnelege og tannlege. De fungerer som såkalte "portvakter", og man kan bare 

oppsøke spesialist etter henvisning fra en allmennpraktiserende lege. Når legen har 

skrevet en henvisning, kan du også fritt velge medisinsk behandling, spesialist, 

offentlig sykehus og godkjent privatsykehus.  
 

Navn og adresser til offentlige og godkjente leger som leverer helsetjenester, er 

tilgjengelige på nettstedet til instituttet for syketrygd: Izvajalci zdravstvenih storitev. 

http://www.zzzs.si/Izvajalci
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Kapittel III: Kontantytelser ved sykdom 

Når har du rett til kontantytelser ved sykdom? 

Den obligatoriske syketrygden utbetaler sykepenger for å kompensere yrkesaktive 

medlemmer av trygdeordningen for midlertidig tap av arbeidsevne. Sykepenger 

utbetales dermed til arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende, eiere av private 

foretak, toppidrettsutøvere og sjakkspillere samt gårdbrukere. 

Hva dekkes? 

Sykepenger utbetales vanligvis av arbeidsgiveren de første 30 fraværsdagene. Det 

stilles ikke krav til forutgående medlemstid, og ytelsesbeløpet avhenger av årsaken til 

fraværet. 
 

Fra den 31. fraværsdagen utbetales sykepengene av instituttet for syketrygd. I 

enkelte tilfeller dekker instituttet sykepengene allerede fra den første fraværsdagen. 

Dette gjelder for eksempel ved vevs-, organ- eller bloddonasjon, pleie av et nært 

familiemedlem, isolasjon eller pleie/hjelp foreskrevet av lege, og ved yrkessykdom 

eller arbeidsulykke.  
 

Sykepenger utbetales vanligvis i inntil ett år. Perioden kan unntaksvis forlenges, hvis 

det ikke er mulig å fullføre legebehandlingen i løpet av denne perioden. Sykepenger 

kan også utbetales i inntil 30 dager etter opphør av en ansettelsesavtale.  
 

Varigheten er begrenset når det gjelder pleie av et nært familiemedlem, for eksempel 

et barn eller en ektefelle. Den er begrenset til 7 arbeidsdager (15 arbeidsdager for 

barn under 7 år eller funksjonshemmede barn). Enkelte forlengelser er mulige, for 

eksempel i svært alvorlige tilfeller, inntil barnet blir voksen. 
 

Sykepenger beregnes på grunnlag av den gjennomsnittlige månedsinntekten, eller det 

gjennomsnittlige avgiftsberegningsgrunnlaget (for eksempel for selvstendig 

næringsdrivende), i kalenderåret forut for året med fravær. 

 

Sykepengene utgjør mellom 70 og 100 % av beregningsgrunnlaget. Det utgjør for 

eksempel 70 % ved arbeidsuførhet som følge av ikke-arbeidsrelatert skade i de første 

90 dagene, 80 % ved arbeidsuførhet som følge av ikke-arbeidsrelatert sykdom og 

100 % ved arbeidsuførhet som følge yrkessykdom eller arbeidsulykke, vevs-, organ- 

eller bloddonasjon eller isolasjon foreskrevet av lege. 

Hvordan får du tilgang til kontantytelser ved sykdom? 

Sykepenger utbetales de første 30 dagene på grunnlag av en vurdering av 

arbeidsuførheten eller behovet for å pleie et nært familiemedlem, som foretas av valgt 

lege. Deretter kreves en avgjørelse av en utpekt lege. Dette gjelder også når 

sykepengene utbetales fra den obligatoriske syketrygdordningen fra første 

fraværsdag. I dette tilfellet er det mulig å påklage avgjørelsen til helsenemnda ved 

instituttet for syketrygd. 
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Teknisk sett kan sykepenger også utbetales av arbeidsgiver fra og med den 31. 

fraværsdagen. Da får arbeidsgiveren refundert utgiftene av instituttet for syketrygd 

ved innsending av gyldig og detaljert dokumentasjon på arbeidsuførheten og 

utgiftene.  
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Kapittel IV: Ytelser ved svangerskap/fødsel/adopsjon 

Når har du rett til ytelser ved svangerskap/fødsel/adopsjon? 

Kvinner har rett til helsetjenester før, under og etter fødselen under den obligatoriske 

syketrygden. Retten til foreldrepermisjon og kontantytelser er basert på 

foreldretrygden.  
 

For å ha rett til ytelser til mor/far ved svangerskap/fødsel må du ha vært medlem i 

trygdeordningen før permisjonen innledes eller i minst 12 måneder i løpet av de tre 

årene som går forut for permisjonen. Vanligvis er det barnets mor som kan søke om 

fødselspermisjonen. Bare unntaksvis kan ytelsen tildeles barnets far eller et annet 

medlem som tar vare på barnet, eller en adoptivforelder, hvis moren er død, har 

forlatt barnet eller ikke kan forsørge seg selv. Som regel har fedre og adoptivforeldre 

rett til særlige ytelser.  
 

Hvis du ikke oppfyller vilkårene for å motta trygd, kan du ha rett til foreldrestønad 

under familieytelsesordningen. 

Hva dekkes? 

Ytelsene under foreldretrygdordningen er foreldrepermisjon (permisjon for mor/far 

ved svangerskap/fødsel, permisjon ved barneomsorg og permisjon ved adopsjon), 

foreldreytelser (ytelse til mor/far ved svangerskap/fødsel, ytelse ved barneomsorg og 

ytelse ved adopsjon) og retten til å jobbe deltid på grunn av foreldreskapet.  

Fødselspermisjon for mor 

Fødselspermisjonen for mor varer i 105 kalenderdager. Den starter 28 dager før 

termindato og varer i 77 dager etter denne datoen. Den er obligatorisk etter 

nedkomsten, og permisjonsdager som ikke benyttes før nedkomsten, kan ikke 

overføres til perioden etter at barnet er født.  

Fødselspermisjon for far 

Fedre har rett til 90 dager med fødselspermisjon, og av disse må 15 dager tas ut i 

løpet av de første 6 månedene av barnets liv. De resterende 75 dagene (kun betaling 

av avgifter) må tas ut før barnet fyller 3 år. 

Permisjon ved barneomsorg 

Etter at fødselspermisjonen er over, kan en av foreldrene søke om permisjon ved 

barneomsorg. Den varer i 260 kalenderdager og kan i enkelte tilfeller forlenges. Den 

kan for eksempel forlenges i ytterligere 90 dager ved flerbarnsfødsler (for hvert ekstra 

barn), eller hvis spedbarnet har behov for særlig pleie. Den kan også forlenges hvis 

foreldrene allerede har to eller flere barn under 8 år, eller ved prematur fødsel. 

Permisjon ved adopsjon 

Permisjon ved adopsjon innvilges til en av eller begge foreldrene slik at de og barnet 

kan være sammen hele tiden etter adopsjonen. Permisjonen ved adopsjon er 150 



 
Sysselsetting, sosialpolitikk og inkludering 

 Dine trygderettigheter i Slovenia 

Juli 2012  10 

dager for barn mellom 1 og 4 år og 120 dager for barn mellom 4 og 10 år. Når denne 

permisjonen tas ut av begge adoptivforeldrene samtidig, begrenses den totale 

varigheten til henholdsvis 150 og 120 dager. 

Foreldreytelse (ytelse til mor/far ved svangerskap/fødsel, ytelse ved 

barneomsorg og ytelse ved adopsjon) 

Foreldreytelse utbetales under foreldrepermisjonen. Medlemskap i trygdeordningen 

dagen før foreldrepermisjonen tas ut, gir rett til foreldreytelser. Hvis du ikke har rett 

til foreldrepermisjon, kan du likevel søke om foreldreytelse hvis du har vært medlem i 

minst 12 måneder i løpet av de tre forutgående årene.  
 

Barselsstønaden utgjør 100 % av gjennomsnittsinntekten (eller et annet 

beregningsgrunnlag) i de 12 månedene som går forut for den første søknaden om 

foreldrepermisjon. Ytelser for barneomsorg, til mor/far og for adposjon utgjør 90 % av 

inntekten eller annet individuelt grunnlag de siste 12 månedene (100 % når 

grunnlaget ikke overstiger EUR 763,06). For eventuelle manglende måneder brukes 

55 % av minstelønnen som grunnlag. Størrelsen på foreldreytelsen er begrenset, med 

unntak av fødselspermisjonen for mor. 
 

Foreldreytelse utbetales normalt under foreldrepermisjonen. Det eneste unntaket er 

ytelsen til far ved svangerskap/fødsel. Den utbetales bare de første 15 dagene. I de 

resterende 75 dagene får barnets far bare dekket trygdeavgifter på grunnlag av 

minstelønnen.  
 

En av foreldrene har rett til å arbeide deltid (ikke under halv arbeidstid) frem til barnet 

fyller 3 år. Denne perioden forlenges til det yngste barnet er 6 år hvis det er to eller 

tre barn i familien. Hvis det er fire eller flere barn, har en av foreldrene rett til å slutte 

helt å arbeide. I familier med et funksjonshemmet barn kan retten til å arbeide deltid 

forlenges helt til barnet blir voksen.  
 

I alle disse tilfellene utbetaler arbeidsgiver lønn for faktisk utført arbeid, og for den 

gjenværende tiden opp til heltid betales trygdeavgifter av foreldretrygden som om den 

berørte hadde heltidsarbeid.  

Hvordan får du tilgang til ytelser ved svangerskap/fødsel/adopsjon? 

Du søker om foreldrepermisjon og -ytelser ved ditt regionale sosialsenter, vanligvis på 

det stedet der moren er permanent bosatt.  
 

Den berørte plikter å underrette arbeidsgiveren, normalt 30 dager før den planlagte 

foreldrepermisjonen. Hvis dette ikke kan gjøres før, må arbeidsgiveren underrettes 

senest 3 dager etter at barnet er født. 
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Kapittel V: Ytelser ved uførhet 

Når har du rett til ytelser ved uførhet? 

Du kan ha rett til uførepensjon og uføreytelser ved konstatert uførhet. Uførhet oppstår 

hvis arbeidsevnen reduseres eller går tapt som følge av en endring i helsetilstanden 

(som et resultat av skade eller sykdom) som ikke kan forbedres gjennom medisinsk 

behandling eller rehabilitering. 
 

Uførenemnda ved instituttet for pensjons- og uføretrygd opereres med tre kategorier 

av uførhet avhengig av den berørtes arbeidsevne: 

 

 Kategori I: Den berørte er ikke lenger i stand til å utføre organisert produktivt 

arbeid. 

 Kategori II: Den berørtes evne til å utføre sitt vanlige arbeid er redusert med 50 % 

eller mer.  

 Kategori III: Den berørte er ikke lenger i stand til å arbeide heltid, men kan utføre 

noen former for deltidsarbeid, eller vedkommendes evne til å utføre 

arbeidsoppgaver innenfor sitt eget yrke er redusert med under 50 %, eller 

vedkommende kan arbeide heltid innenfor sitt eget yrke, men er ikke lenger i stand 

til å utføre det arbeidet han/hun har fått tildelt. 

 

For personer som har fått innvilget en ytelse som følge av uførhet før fylte 45 år, er 

det obligatorisk å la seg undersøke av lege hvert femte år. Det kan også kreves 

legeundersøkelse etter denne alderen eller før utløpet av 5-årsperioden, avhengig av 

omstendighetene i hvert enkelt tilfelle. Det kan også hende at det ikke stilles krav om 

legeundersøkelse, selv for personer under 45 år.  

Hva dekkes? 

Uførepensjon 

Du kan ha rett til uførepensjon hvis du er 

 

 ufør i kategori I  

 ufør i kategori II og ikke i stand til å utføre annet egnet arbeid uten rehabilitering, 

og dette ikke tilbys deg utelukkende fordi du er over 50 år  

 ufør i kategori II eller III og ikke i stand til å finne egnet arbeid eller omplasseres 

fordi du har fylt 63 år (menn) eller 61 år (kvinner) 

 

Hvis uførheten skyldes en arbeidsulykke eller yrkessykdom, har den berørte rett til en 

uførepensjon uten at det foreligger krav om forutgående trygdemedlemskap. Ellers 

har den berørte rett til uførepensjon bare når visse krav til medlemsperiode er oppfylt, 

som forklart i det følgende.  
 

Den berørte må for eksempel ha vært medlem i trygdeordningen i minst én tredel av 

perioden fra vedkommende fyller 20 år (eller 23 eller 26 år etter høyere utdanning 

eller universitetsutdanning) og frem til uførheten inntreffer. Hvis den uføre personen 

er over 21 år, men ennå ikke har fylt 30 år, kreves bare én fjerdedel av perioden fra 
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vedkommende fyller 21 år og frem til uførheten inntreffer. Vilkårene er mer lempelige 

hvis uførheten i kategori I inntraff før den berørte fylte 21 år. I dette tilfellet stilles det 

krav om medlemskap i trygdeordningen da uførheten inntraff, eller minst tre 

måneders medlemskap i trygdeordningen.  
 

Størrelsen på uførepensjonen fastsettes på samme grunnlag som alderspensjonen 

(gjennomsnittlønn i de 18 beste sammenhengende årene etter 1970).  
 

Prosentandelen som legges til grunn, fastsettes på grunnlag av den faktiske 

opptjeningstiden og den tilføyde (fiktive) opptjeningstiden for et medlem som ikke har 

nådd full pensjonsalder (63 år for menn og 61 for kvinner). 

 

 

Uføreytelser ved trygdedekning 

Uføreytelse 

Uføreytelsen (nadomestilo za invalidnost) kan utbetales til trygdemedlemmer med 

uførhet i kategori II, når de har fylt 50 år, eller til personer med uførhet i kategori III.  

Delvis uførepensjon 

En person med trygdedekning med uførhet i kategori III har rett til deltidsarbeid og 

delvis uførepensjon dersom vedkommende ikke er i stand til å jobbe fulltid eller ikke 

kan utføre fulltidsarbeid uten yrkesmessig attføring. 

Delvis uførepensjon justeres etter de resterende timene vedkommende fortsetter å 

jobbe. Justeringen gjelder for uførepensjonen vedkommende ville hatt rett på den 

dagen uførheten oppstod. Hvis personen jobber fire timer om dagen, vil han/hun altså 

ha rett til 50 % av uførepensjonen, hvis han/hun jobber fem timer om dagen, vil 

han/hun ha rett til 37,5 %, hvis han/hun jobber seks timer om dagen, vil han/hun ha 

rett til 25 %, og hvis han/hun jobber syv timer om dagen, vil han/hun har rett til 12,5 

%. 

Uførestønad 

Uførestønaden (invalidnina) er en månedlig kontantytelse som kan utbetales til et 

trygdemedlem eller en pensjonist som har fått konstatert en fysisk funksjonshemning i 

løpet av medlems- eller pensjonsperioden. Det kreves ikke at funksjonshemningen 

medfører uførhet. 
 

Størrelsen på uførestønaden avhenger av årsaken til og graden av den fysiske 

funksjonshemningen (det er åtte grader). Hvis den skyldes ikke-arbeidsrelatert 

sykdom eller skade, må funksjonshemningen være minst 50 % for at den berørte skal 

ha rett til denne ytelsen. Det kreves samme medlemsperiode som for uførepensjonen. 

Yrkesrettet rehabilitering 

Yrkesrettet rehabilitering organiseres av arbeidsgiveren i samarbeid med instituttet for 

pensjons- og uføretrygd, som også dekker utgiftene. Ytelsen til yrkesrettet 

rehabilitering (nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije) utbetales for perioden 

mellom tidspunktet da vedkommende fikk rett til yrkesrettet rehabilitering og 

fullførelsen av denne. 
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Hvordan får du tilgang til ytelser ved uførhet? 

Tapet av eller graden av resterende arbeidsevne, fysisk funksjonshemning og behovet 

for andre uføreytelser vurderes av spesialistleger eller uførenemnder i første og andre 

instans. Individuelle eksperter og uførenemndene fungerer som ekspertorganer for 

instituttet for pensjons- og uføretrygd. 
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Kapittel VI: Alderspensjon og -ytelser 

Når har du rett til aldersytelser? 

Alderspensjon 

Retten til alderspensjon avhenger av alder, kjønn og den faktiske medlemsperioden 

som er oppnådd gjennom innbetaling av avgifter. Følgende vilkår må være oppfylt for 

å ha rett til alderspensjon: 
 

 den berørte er 58 år og har en opptjeningstid på 40 år (for menn) eller 38 år (for 

kvinner) (disse minimumsvilkårene for kvinner vil tre i kraft etter en 

overgangsperiode som utløper i 2014), eller  

 den berørte er 63 år (for menn) eller 61 år (for kvinner) og har en opptjeningstid på 

20 år, eller  

 den berørte er 65 år (for menn) eller 63 år (for kvinner) og har en opptjeningstid på 

minst 15 år. 

 

Pensjonsopptjeningstiden inkluderer godskrevne ikke-avgiftspliktige perioder, for 

eksempel perioder der den berørte fullførte lavere og høyere grads studier, 

militærtjeneste, hjemmevernstrening eller var registrert ved arbeidskontoret. Utover 

disse periodene omfatter medlemsperioden bare perioder der det er innbetalt avgifter. 
 

Den laveste pensjonsalderen kan senkes i visse tilfeller. Den kan for eksempel 

reduseres i en periode på grunn av barneomsorg, eller for kvinner som begynte å 

arbeide da de var mellom 15 og 18 år. Dermed er den laveste pensjonsalderen 55 år 

for kvinner og 58 år for menn. 

Hva dekkes? 

Alderspensjon 

Alderspensjonen beregnes som en prosentandel av beregningsgrunnlaget for 

pensjonen. Sistnevnte fastsettes på grunnlag av de 18 sammenhengende årene med 

høyest lønn etter 1970. Det fastsettes beregningsgrunnlag for både minstepensjon og 

høyeste pensjon.  
 

Prosentandelen avhenger av kjønn (den er noe høyere for kvinner enn for menn) og 

av opptjeningstidens varighet. For dem som har en opptjeningstid på 40 år (menn) 

eller 38 år (kvinner), utgjør for eksempel alderspensjonen 72,5 % av 

beregningsgrunnlaget for pensjonen. 
 

Det er ikke satt noen øvre prosentandel. Medlemmer i trygdeordningen oppfordres 

faktisk til å arbeide lenger og utsette pensjoneringen. Hvis et medlem arbeider lenger 

enn full arbeidsperiode (40 eller 38 år), eller hvis vedkommende pensjonerer seg etter 

å ha nådd full pensjonsalder (63 for menn og 61 for kvinner), tilkjennes de en 

beregningsbonus (en viss prosentandel legges til). En reduksjon er også mulig hvis 

personen pensjonerer seg før han eller hun når full pensjonsalder.  
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Delpensjon 

Hvis du allerede oppfyller vilkårene for å motta alderspensjon, har du rett til en 

delpensjon. Du kan høyst jobbe halv tid som arbeidstaker eller selvstendig 

næringsdrivende. Uavhengig av reduksjonen i arbeidstid tilsvarer en delpensjon alltid 

halvparten av alderspensjonen som du ville hatt rett til hvis du var fulltidspensjonist. 

Årlig tillegg 

Pensjonister har rett til et engangsbeløp i form av et årlig tillegg (letni dodatek) som 

innvilges i to forskjellige størrelser avhengig av størrelsen på pensjonen. Det er noe 

høyere for personer med de laveste pensjonene.  

Hvordan får du tilgang til aldersytelser? 

Søknader sendes til det lokale kontoret til instituttet for pensjons- og uføretrygd der 

du sist var tilsluttet.  
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Kapittel VII: Etterlatteytelser 

Når har du rett til etterlatteytelser? 

Utbetaling av etterlattepensjoner reguleres av generelle og spesifikke vilkår. Generelle 

vilkår gjelder det avdøde trygdemedlemmet, mens spesifikke vilkår gjelder 

enken/enkemannen eller andre familiemedlemmer.  

Generelle vilkår som gjelder avdøde 

Gjenlevende familiemedlemmer kan ha rett til etterlattepensjon hvis avdøde: 

 

 har fullført en medlemsperiode på minst 5 år eller har en pensjonsopptjeningstid på 

minst 10 år (inklusive godskrevne ikke-avgiftspliktige perioder), 

 oppfyller vilkårene for å motta alderspensjon eller uførepensjon, eller 

 allerede har mottatt alders- eller uførepensjon eller andre ytelser som følge av 

uførhet. 

Særlige vilkår for enke-/enkemannspensjon 

Følgende familiemedlemmer kan ha rett til enke-/enkemannspensjon (vdovska 

pokojnina): gjenlevende ektefelle, samboer (hvis samboerskapet har vart i minst 3 år, 

eller i minst 1 år hvis de har et felles barn) og fraskilt ektefelle som ble forsørget av 

avdøde. 
 

De kan være berettiget:  
 

 hvis de har nådd en viss alder, for eksempel 53 år; hvis de bare har fylt 48 år, 

utsettes utbetalingen til de fyller 53 år (alderen settes ned hvis enken eller 

enkemannen ikke er medlem i trygdeordningen på tidspunktet for dødsfallet), 

 hvis de er helt arbeidsuføre eller blir arbeidsuføre senest 1 år etter dødsfallet, 

uavhengig av alder, eller 

 hvis de etterlates med et barn som har rett til familiepensjon (družinska pokojnina), 

og de plikter å forsørge barnet, eller hvis dette barnet blir født senest 300 dager 

etter dødsfallet. 

Særlige vilkår for familiepensjon 

De som har rett til familiepensjon (družinska pokojnina) som følge av 

trygdemedlemmets dødsfall er avdødes: 

 

 barn (født i eller utenfor ekteskap, eller adoptert)  

 stebarn, barnebarn eller andre etterlatte barn som ble forsørget av avdøde  

 foreldre (far og mor, stefar og stemor) og adoptivforeldre, hvis de ble forsørget av 

avdøde på tidspunktet for dødsfallet  

 brødre og søstre som ble forsørget av avdøde, og som ikke har andre midler til 

livsopphold 
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Barn har rett til etterlattepensjon frem til de fyller 15 år, eller 18 år (hvis de er 

registrert som arbeidsløse), eller frem til de har fullført heltidsutdanningen (deltakelse 

må dokumenteres), men ikke etter at de har fylt 26 år. Et barn som blir helt 

arbeidsufør samtidig som han/hun har rett til etterlattepensjon, beholder retten til 

etterlattepensjonen så lenge arbeidsuførheten varer. 
 

Foreldre som ble forsørget av avdøde på tidspunktet for dødsfallet, har rett til 

familiepensjon hvis de har fylt 58 år, eller hvis de er uføre og ikke kan arbeide.  
 

Forsørgede brødre og søstre av den avdøde har rett til familiepensjon hvis de oppfyller 

vilkårene for barn eller foreldre. 

Ytelse ved dødsfall og refusjon av gravferdsutgifter 

Begge er rettigheter som hører inn under den obligatoriske syketrygden og forutsetter 

en viss forutgående medlemsperiode. Det må søkes om disse ytelsene senest 6 

måneder etter trygdemedlemmets dødsfall. 
 

Ytelsen ved dødsfall (posmrtnina) er en ytelse i form av et engangsbeløp som 

utbetales til familiemedlemmene som avdøde forsørget. Det legges til grunn at de ble 

forsørget av avdøde hvis de hadde obligatorisk medlemskap i syketrygdordningen som 

hans eller hennes familiemedlemmer. Gravferdsutgifter (pogrebnina) refunderes 

(delvis) til personen som betalte for avdødes gravferd. 

Hva dekkes? 

Enke-/enkemannspensjon 

Enke-/enkemannspensjonen utgjør 70 % av avdødes pensjon (alders- eller 

uførepensjon) eller pensjonen som avdøde ville ha vært berettiget til på tidspunktet 

for dødsfallet. 

 

En enke eller enkemann som har rett til egen pensjon, har i tillegg rett til 15 % av 

enkens/enkemannens pensjon, opp til et visst tak. Ingen av pensjonene kan overstige 

alderspensjonen beregnet for en mann ut fra det høyeste beregningsgrunnlaget for en 

kvalifiseringsperiode på 40 år.  
 

Hvis en enke eller enkemann har rett til en av flere pensjoner, kan han eller hun velge 

den gunstigste, dvs. den høyeste, pensjonen. 

 

De samme reglene gjelder en fraskilt ektefelle som hadde rett til forsørgerbidrag fra 

avdøde frem til dennes død. Hvis avdøde giftet seg på nytt, men fortsatte å forsørge 

den fraskilte ektefellen, behandles den siste ektefellen og alle andre tidligere ektefeller 

som medberettigede. 

Familiepensjon 

Prosentandelen familiepensjonen utgjør, avhenger av antall berettigede personer på 

følgende måte: 

 

 for én person utgjør den 70 % av avdødes pensjon,  

 for to personer utgjør den 80 %, 

 for tre personer utgjør den 90 %, og  
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 for fire eller flere medlemmer utgjør familiepensjonen 100 % av avdødes pensjon på 

tidspunktet for dødsfallet. 

 

Barn som mister begge foreldrene, har i tillegg til familiepensjon fra én av foreldrene 

rett til 30 % av beregningsgrunnlaget for pensjonen for den andre forelderen (opp til 

en viss grense). Det samlede tillegget for alle barn kan imidlertid ikke overskride 

100 % av beregningsgrunnlaget for pensjonen for den andre forelderen. 

Kompensasjon 

En enke eller enkemann som ikke oppfyller vilkårene for å motta enke-/ 

enkemannspensjon, og som ikke er arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende, og 

som dermed ikke er obligatorisk medlem i trygdeordningen, har rett til en 

kompensasjon (odpravnina) på seks månedlige beløp tilsvarende det beløpet den 

berørte ville ha mottatt hvis han eller hun hadde hatt rett til enke-

/enkemannspensjon. 

Tilskudd til livsopphold 

Det er mulig å søke om tilskudd til livsopphold (oskrbnina) for å sikre en minsteinntekt 

når retten til kompensasjon faller bort. 

Hvordan får du tilgang til etterlatteytelser? 

Søknader sendes til det lokale kontoret til instituttet for pensjons- og uføretrygd der 

du sist var tilsluttet. 

 

Søknad om ytelse ved dødsfall og refusjon av gravferdsutgifter sendes til det lokale 

kontoret til instituttet for syketrygd. Søknad om å få refundert gravferdsutgifter kan 

også sendes av det offentlige byrået som organiserte gravferden hvis det har inngått 

avtale med instituttet for syketrygd. 
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Kapittel VIII: Ytelser ved arbeidsulykker og 
yrkessykdommer 

Når har du rett til ytelser ved arbeidsulykker og yrkessykdommer? 

Det finnes ikke noen spesifikk trygdeordning som dekker arbeidsulykker og 

yrkessykdommer. Disse risikoene dekkes av den obligatoriske syketrygdordningen ved 

kortvarig arbeidsuførhet, og av den obligatoriske pensjons- og uføretrygdordningen 

hvis trygdemedlemmet blir ufør eller dør.  
 

Arbeidsulykker defineres som ulykker som inntreffer som følge av arbeid eller under 

arbeid, herunder reisen mellom hjem og arbeidssted. En liste over yrkessykdommer er 

tilgjengelig, og sykdommer som ikke står oppført på listen, anses ikke som 

yrkessykdommer.  

Hva dekkes? 

I tilfelle av en arbeidsulykke eller yrkessykdom dekkes alle utgifter i forbindelse med 

akutt medisinsk behandling og medisinsk rehabilitering av den obligatoriske 

syketrygden. Det er ingen egenbetaling. 
 

Hvis kortvarig arbeidsuførhet forårsakes av en arbeidsulykke eller yrkessykdom, 

utgjør sykepengene, som først utbetales av arbeidsgiver og deretter av instituttet for 

syketrygd, 100 % av beregningsgrunnlaget. I tillegg vil den berørte personen fortsette 

å motta ytelsen, også etter at ansettelsesavtalen er utløpt, helt til vedkommende har 

fått tilbake arbeidsevnen.  
 

I tilfelle av uførhet forårsaket av en arbeidsulykke eller yrkessykdom stilles det ikke 

krav om forutgående medlemskap i trygdeordningen for å få tilgang til uførepensjon 

eller uførestønad. I tillegg gir en lavere grad av funksjonshemning (30 %) rett til 

uførestønad.  
 

Det er ikke bare tilgangen som er gunstigere, men også omfanget av ytelsene. 

Uførepensjonen beregnes for eksempel som for den fulle arbeidsperioden (40 år for 

menn og 38 for kvinner), og uførestønaden er høyere. 
 

I tilfelle av dødsfall som følge av en arbeidsulykke eller yrkessykdom er ikke retten til 

etterlattepensjon underlagt de krav om opptjeningstid som ellers ville gjelde for det 

avdøde trygdemedlemmet. 

Hvordan får du tilgang til ytelser ved en arbeidsulykke eller 

yrkessykdom? 

Helsetjenester leveres av valgt lege eller av en annen lege hvis det er behov for akutt 

legebehandling. Sykepenger utbetales av arbeidsgiver (sykepenger som utbetales 

utover 30 dager, refunderes av instituttet for syketrygd).  
 

Søknader om ytelser i forbindelse med et trygdemedlems uførhet og død sendes til det 

lokale kontoret til instituttet for pensjon og uføretrygd der trygdemedlemmet eller 
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avdøde sist var medlem. Graden av uførhet eller funksjonshemning vurderes av den 

kompetente uførenemnda.  
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Kapittel IX: Familieytelser 

Når har du rett til familieytelser? 

Familieytelser omfatter kontantytelser som utbetales ved fødsel og barneomsorg og 

spesielle ytelser for funksjonshemmede barn. 

Foreldrestønad 

Foreldrestønaden (starševski dodatek) er en økonomisk støtte til foreldre som ikke har 

rett til foreldreytelser fra foreldretrygdordningen.  
 

Retten til foreldrestønad varer i 1 år fra barnets fødsel. Som hovedregel er moren 

berettiget til stønaden de første 77 dagene etter fødselen. I særlige tilfeller kan faren 

eller en annen person utøve retten til foreldrestønaden de første 77 dagene etter 

barnets fødsel. 
 

Etter 77 dager kan den utøves av moren eller faren i henhold til en skriftlig avtale dem 

imellom. Vilkåret er at begge, dvs. den valgte forelderen (eller en annen person som 

forsørger barnet) og barnet selv, er EU-borgere og permanent bosatt i Slovenia. 

Overlapping med andre ytelser er heller ikke tillatt. 

Fødselstilskudd 

Fødselstilskuddet (pomoč ob rojstvu otroka) er en engangsytelse til kjøp av klær og 

annet utstyr til en nyfødt, som utbetales når moren eller faren er permanent bosatt i 

Slovenia. 

Barnetrygd 

Barnetrygden (otroški dodatek) utbetales for å bistå foreldrene med å dekke utgiftene 

til underhold og utdanning for barnet. Vilkåret er at inntekten per familiemedlem er 

under 64 % av gjennomsnittslønnen i Slovenia. Barnet må dessuten ha registrert 

bosted i Slovenia.  
 

Barnetrygd utbetales til en av foreldrene for barn under 18 år. 

  

Ytelse til store familier 

 

Ytelsen til store familier (dodatek za veliko družino) er en årlig ytelse som utbetales til 

familier med tre eller flere barn under 18 år (eller 26 år hvis de er under 

heltidsutdanning) og med en månedlig gjennomsnittsinntekt per person som ikke 

overstiger 64 % av gjennomsnittlig nettolønn. Ytelsen til store familier kan utbetales 

til en av foreldrene, forutsatt at han eller hun bor fast sammen med barna. 

Ytelse ved særlig barneomsorg 

Ytelsen ved særlig barneomsorg (dodatek za nego otroka, ki potrebuje posebno nego 

in varstvo) er en kontantytelse som skal dekke deler av de økte utgiftene for en 

familie med et barn som krever særlig omsorg.  
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Denne ytelsen utbetales til en av foreldrene hvis barnet er slovensk statsborger (eller 

EU-borger) og er permanent bosatt i Slovenia. Den innvilges på grunnlag av en 

uttalelse fra en egen medisinsk nemnd og utbetales til barnet fyller 18 år eller 

påbegynner heltidsutdanning eller -opplæring. Unntaksvis utbetales ytelsen for barn 

som passes av andre, f.eks. når de går på skole eller bor i fosterfamilie. 

Delvis kompensasjon for tapt inntekt  

Den delvise kompensasjonen for tapt inntekt (delno plačilo za izgubljeni dohodek) 

utbetales til en forelder som har sluttet å arbeide eller som arbeider redusert for å 

pleie et barn med alvorlig fysisk eller psykisk funksjonshemning. Vilkåret er at barnet 

og forelderen er permanent bosatt i Slovenia og EU-borgere.  

Hva dekkes? 

Foreldrestønaden er en månedlig fast kontantytelse som utgjør 55 % av minstelønnen 

(dvs. EUR 196,49). 

 

Fødselstilskuddet tilsvarer 64 % av minstelønnen (dvs. EUR 280,75). I stedet for 

fødselstilskuddet kan foreldrene velge en pakke med utstyr til nyfødte av tilsvarende 

verdi. 
 

Størrelsen på barnetrygden avhenger av familiens inntekt (jo lavere inntekt, desto 

høyere beløp) og antall barn i familien. Ytelsen økes med ytterligere 10 % for familier 

med eneforsørgere og 20 % for barn i førskolealder som ikke går i barnehage.  
 

Ytelsen til store familier utgjør EUR 393,46 for en familie med tre barn. Den er høyere 

for familier med fire eller flere barn (EUR 479,83). 
 

Ytelsen ved særlig barneomsorg utbetales som en månedlig ytelse og utgjør 

EUR 101,05. Den dobles (EUR 202,17) for barn med alvorlig fysisk eller psykisk 

funksjonshemning. 

 

Den månedlige delvise kompensasjonen for tapt inntekt tilsvarer den nasjonale 

minsteinntekten (EUR 748,10, eller EUR 572,27 etter skatt og avgifter). Hvis 

forelderen begynner å arbeide deltid, justeres ytelsen tilsvarende og utbetales som en 

forholdsmessig del av minstelønnen. 

Hvordan får du tilgang til familieytelser? 

Søknad om familieytelser sendes til det regionale sosialsenteret. Søknad om 

foreldrestønad må sendes inn mellom 30 dager før termindato og 30 dager etter 

barnets fødsel. Søknad om fødselstilskudd må sendes inn senest 60 dager etter 

barnets fødsel, ellers mister man retten til ytelsen. 
 

Barnet kan selv søke om barnetrygd hvis det har fylt 18 år. I så tilfelle utbetales 

beløpet for det første barnet, uavhengig av hvor mange barn det er i familien. Retten 

til ytelsen innvilges for 1 år om gangen, og den må søkes om senest 90 dager etter 

barnets fødsel. Ved senere søknad kan ytelsen først utbetales fra den første dagen i 

måneden etter at søknaden ble sendt inn. Hvis stønadsmottakeren ønsker å motta 

ytelsen uten avbrudd, må han eller hun sende inn en ny søknad i løpet av den siste 

måneden i hver ytelsesperiode.  
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Søknad om ytelse til store familier må sendes inn senest 15. juli hvert år. Etter denne 

datoen faller retten til ytelsen bort. Den kan innvilges av sosialsenteret, hvis familien 

har rett til barnetrygd.  
 

Det må søkes om ytelse ved særlig barneomsorg senest 90 dager etter barnets fødsel. 

Hvis dette ikke gjøres, utbetales ytelsen fra den første dagen i måneden etter at 

søknaden ble sendt inn. 
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Kapittel X: Arbeidsløshet 

Når har du rett til ytelser ved arbeidsløshet? 

Arbeidsløshetsytelse (nadomestilo za primer brezposelnosti) kan utbetales til 

arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som er forsikret mot arbeidsløshet 

gjennom den obligatoriske trygdeordningen. Arbeidsløsheten må være ufrivillig. Den 

kan ikke være et bevisst valg eller selvforskyldt.  
 

Videre kreves det at den berørte oppfyller følgende vilkår: 

 

 Vedkommende må ha arbeidet i minst 9 av de 24 forutgående månedene.  

 Vedkommende må akseptere arbeid han eller hun er skikket til å utføre (hvis dette 

finnes, utbetales ikke arbeidsløshetsytelse). Etter en viss tid må vedkommende også 

akseptere arbeid som er tilpasset et lavere utdanningsnivå, og som han eller hun er 

skikket til å utføre. 

 Vedkommende må registrere seg på arbeidsformidlingen senest 30 dager etter 

arbeidsforholdets opphør. 

 Vedkommende må være arbeidsfør. 

 Vedkommende må aktivt søke arbeid. 

 Vedkommende må være mellom 15 og 65 år. 

Hva dekkes? 

Arbeidsløshetsytelsen beregnes på grunnlag av den gjennomsnittlige månedsinntekten 

(uten tak og inkludert inntektskompensasjonsytelser) som den berørte mottok i løpet 

av de siste 12 månedene før arbeidsavtalens opphør. 

 

De første tre månedene utgjør arbeidsløshetsytelsen 80 % av beregningsgrunnlaget. 

Mellom fjerde og tolvte måned er den 60 % av beregningsgrunnlaget, og deretter 50 

%. Ytelsen som utbetales, kan ikke være lavere enn EUR 350 og ikke høyere enn EUR 

892,50. 
 

Hvor lenge arbeidsløshetsytelsen utbetales, avhenger av lengden på den forutgående 

medlemsperioden. Den utbetales: 
 

 i 3 måneder hvis medlemsperioden er mellom 9 måneder og 5 år  

 i 6 måneder hvis medlemsperioden er mellom 5 og 15 år  

 i 9 måneder hvis medlemsperioden er mellom 15 og 25 år  

 i 12 måneder hvis medlemsperioden er mer enn 25 år 

 i 19 måneder for personer over 50 år med en medlemsperiode på over 25 år 

 i 25 måneder for personer over 55 år med en medlemsperiode på over 25 år 

 

Utover dette betaler arbeidsformidlingen pensjons- og uføretrygdavgifter i inntil 1 år 

frem til vilkårene for avgang med pensjon er oppfylt. 
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Personer som mottar arbeidsløshetsytelsen, dekkes av trygdeordningene, dvs. den 

obligatoriske pensjons- og uføretrygdordningen, den obligatoriske 

syketrygdordningen, foreldretrygdordningen og arbeidsløshetstrygdordningen.  

Hvordan får du tilgang til ytelser ved arbeidsløshet? 

Søknad om arbeidsløshetsytelse sendes til arbeidsformidlingen. Ytelsen utbetales fra 

den første dagen etter ansettelsesforholdets opphør. 
 

Hvis personen ikke registrerer seg innen de foreskrevne 30 dagene, reduseres 

perioden man er berettiget til ytelsen, med tilsvarende antall dager.  
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Kapittel XI: Garantert minsteinntekt 

Når har du rett til ytelser knyttet til garantert minsteinntekt? 

Alle med fast bosted som av saklige årsaker ikke har tilstrekkelige midler (dvs. at 

deres formue og inntekt faller under en viss grense), kan ha rett til økonomisk 

sosialhjelp (denarna socialna pomoč). 

Tilleggsytelse 

Tilleggsytelsen (varstveni dodatek) er et månedlig behovsprøvd kontanttillegg under 

sosialhjelpsordningen. Den bevilges til personer som ikke er i stand til å jobbe (trajno 

nezaposljive osebe + osebe, trajno nezmožne za delo) eller personer som er eldre enn 

63 år for kvinner og 65 år for menn. 

Tilskudd til livsopphold 

Det er mulig å søke om tilskudd til livsopphold (oskrbnina) når retten til kompensasjon  

faller bort. Enken eller enkemannen må registrere seg på arbeidskontoret senest 30 

dager etter denne datoen og oppfylle vilkårene som gir dem rett til tilleggsytelsen. 

Dermed er tilskuddet til livsopphold også en behovsprøvd ytelse. 

Hva dekkes? 

Økonomisk sosialhjelp fastsettes på grunnlag av et eksistensminimum og er knyttet til 

minsteinntekten (minimalni dohodek) (minstelønnen er for tiden satt til EUR 260). 

Minsteinntekten for en familie fastsettes i henhold til familiestrukturen. 
 

Størrelsen på den økonomiske sosialhjelpen beregnes som differansen mellom 

minsteinntekten (for enkeltpersonen eller familien) og faktisk inntekt (for 

enkeltpersonen eller familien). Ytelsen utbetales i høyst 3 måneder første gang den 

innvilges, men kan deretter forlenges i 6 måneder, forutsatt at omstendighetene er de 

samme. I spesielle tilfeller (personer over 63 år for kvinner eller 65 år for menn eller 

andre relevante omstendigheter) kan sosialhjelp innvilges i høyst 12 måneder. 

Permanent økonomisk sosialhjelp bevilges til personer som oppfyller vilkårene for 

tilleggsytelse. 
 

Tilleggsytelsen fastsettes på grunnlag av differansen mellom den økonomiske 

sosialhjelpen (eller faktisk inntekt) og den fastsatte grensen. Grensen beregnes ved å 

legge en bestemt prosentandel (73 % for første voksne og 36 % for den andre) til 

prosentandelen økonomisk sosialhjelp.  

 

Tilskuddet til livsopphold tilsvarer enke-/enkemannspensjonen som 

stønadsmottakeren ville ha mottatt hvis han/hun hadde vært berettiget til å motta 

denne pensjonen. Den kan ikke overstige et visst nivå eller en viss varighet (24 

måneder).  
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Hvordan får du tilgang til ytelser knyttet til garantert minsteinntekt? 

Søknad om økonomisk sosialhjelp og tilleggsytelse sendes til sosialsenteret. Søknaden 

kan sendes inn på et eget skjema. Sentrene samler inn informasjon, også informasjon 

som vurderes som konfidensiell, direkte fra personen og fra eksterne databaser hos 

godkjente myndigheter og organisasjoner.  
 

Søknad om tilskudd til livsopphold må sendes til det lokale kontoret til instituttet for 

pensjons- og uføretrygd. Tilskuddet til livsopphold indekseres og utbetales på samme 

måte som pensjoner. 
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Kapittel XII: Langtidspleie 

Når har du rett til langtidspleie? 

Det er ingen særskilt trygde- eller sosialhjelpsordning for langtidspleie i Slovenia. En 

person som er avhengig av pleie fra andre, og som har behov for permanent omsorg 

og hjelp til å utføre daglige aktiviteter, kan imidlertid ha rett til visse ytelser fra flere 

trygdeordninger. Det er for eksempel spesielle rettigheter under ordningene for 

obligatorisk pensjons- og uføretrygd, obligatorisk syketrygd, foreldretrygd og 

sosialhjelp. 

Tilskudd til hjelp og pleie 

Pensjonister (mottakere av alderspensjon, uførepensjon, enke-/enkemannspensjon og 

familiepensjon) og i særlige tilfeller andre personer med trygdedekning kan søke om 

tilskudd til hjelp og pleie (dodatek za pomoč in postrežbo) hvis de er permanent 

bosatt i Slovenia og har behov for permanent hjelp for å oppfylle grunnleggende 

behov. Tilskuddet kan også utbetales til mottakere av økonomisk sosialhjelp. 

 

Uføreytelse 

 

Uføreytelse (nadomestilo za invalidnost) er en sosial beskyttelsesordning for personer 

med funksjonshemminger som moderate til alvorlige mentale utviklingsforstyrrelser, 

og fysisk svekkede personer som ikke er i stand til å leve og arbeide uten assistanse.  

Omsorgs- og hjelpetillegg  

Uføre personer som mottar uføreytelse og ikke har rett til pensjon under den 

obligatoriske pensjons- og uføretrygdordningen, kan søke om omsorgs- og 

hjelpetillegg (dodatek za tujo nego in pomoč). For å ha rett til denne kontantytelsen 

må det dokumenteres at den berørte har behov for hjelp fra en annen person for å 

oppfylle alle (eller de fleste) daglige behov. 

Ytelse ved særlig barneomsorg 

Ytelsen ved særlig barneomsorg (dodatek za nego otroka, ki potrebuje posebno nego 

in varstvo) er en av familieytelsene. Hensikten med ytelsen er å kompensere familier 

med et barn med spesielle behov for de ekstrautgiftene dette medfører. 

Delvis kompensasjon for tapt inntekt 

Den delvise kompensasjonen for tapt inntekt (delno plačilo za izgubljeni dohodek) er 

også en av familieytelsene. Den utbetales til den av foreldrene som har sluttet å 

arbeide for å pleie et barn med spesielle behov.  

Naturalytelser 

Langvarig sykehusbehandling er en av de langvarige naturalytelsene som inngår i den 

obligatoriske syketrygdordningen. Medisinske hjelpemidler (ortopedisk utstyr, 

høreapparater og andre hjelpemidler som benyttes i forbindelse med hjemmebasert 

pleie, f.eks. spesialsenger, sanitært utstyr osv.) er også tilgjengelige. Utgifter til 
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helsetjenester dekkes fullt ut (uten egenandel fra trygdemedlemmet) for 

funksjonshemmede barn, enkelte funksjonshemmede voksne og eldre over 75 år. 
 

Institusjonell pleie er en sosialtjeneste som blant annet tilbys eldre personer. En 

person som har rett til institusjonell pleie, kan i stedet velge en familieassistent 

(družinski pomočnik). Familieassistenten tildeles av vedkommende lokale sosialsenter 

til funksjonshemmede personer som trenger hjelp til å utføre alle daglige aktiviteter, 

og mottar delvis kompensasjon for tapt inntekt. Tjenester som muliggjør pleie i 

stønadsmottakerens hjem (hjemmebasert pleie), er også tilgjengelige. 

Hva dekkes? 

Tilskuddet til hjelp og pleie utbetales til blinde, synshemmede, personer med minst 

70 % nedsatt mobilitet og personer med behov for konstant overvåking hvis de som 

følge av varige endringer i helsetilstanden ikke er i stand til å oppfylle noen eller 

flesteparten av sine egne grunnleggende behov, ikke kan bevege seg, ikke kan spise 

uten hjelp, ikke kan kle av og på seg selv eller ivareta personlig hygiene og utføre 

andre grunnleggende aktiviteter som er nødvendige for å leve. 

 

Et omsorgs- og hjelpetillegg innvilges til funksjonshemmede personer som ikke er i 

stand til å utføre noen eller svært få grunnleggende livsnødvendige aktiviteter, og som 

har et konstant behov for hjelp fra andre. 

 

Ytelse ved særlig barneomsorg er en kontantytelse for barn som trenger ekstra pleie 

og omsorg. Den skal dekke høyere levekostnader som familier med slike barn har. 

Retten gis på bakgrunn av uttalelse fra en medisinsk kommisjon. Denne ytelsen er 

ikke gyldig når barnet er på institusjon hvor daglig pleie mottas gratis. 

 

En månedlig delvis kompensasjon for tapt inntekt skal kompensere for tapt inntekt for 

en av foreldrene når et barn med alvorlig mental eller fysisk funksjonshemming krever 

ekstra pleie og omsorg. Dette gjelder både når forelderen slutter i jobben eller om 

vedkommende trapper ned til deltid. Beløpet på denne ytelsen tilsvarer minstelønn. 

Hvis en av foreldrene jobber deltid, har han/hun rett til en andel av ytelsen. 
 

Berettigede personer behandles i henhold til deres individuelle behov ved tildeling av 

naturalytelser. Typen institusjonell pleie (pleie I, II, IIIA, IIIB eller IV) avhenger av 

den individuelle vurderingen.  

Hvordan får du tilgang til langtidspleie? 

Ytelsene leveres så snart behovet for pleie er konstatert. Vurderinger utføres av 

eksperter (uførenemnder, leger og andre eksperter). Uførekommisjonen består av 

leger og eksperter som har kompetanse til å vurdere pleiebehovet, og andre relevante 

eksperter. 
 

Ytelser leveres så lenge pleiebehovet vedvarer og alle andre vilkår (f.eks. et barns 

alder) er oppfylt.  
 

Søknad om tilskudd til hjelp og pleie sendes til det lokale kontoret til instituttet for 

pensjons- og uføretrygd, eller til sosialsenteret hvis det søkes som et tillegg til den 

økonomiske sosialhjelpen. 
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Søknader om de fleste andre ytelsene, f.eks. ytelse ved særlig barneomsorg, delvis 

kompensasjon for tapt inntekt og familieassistent, sendes til det lokale sosialsenteret. 

 

Retten til langvarig sykehusbehandling skal bekreftes av sykehuslegen og retten til 

institusjonell pleie av leverandøren av slik pleie (eller i visse tilfeller av sosialsenteret).  
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Vedlegg : Nyttige adresser og nettsteder 

 

Når det gjelder trygdesaker som vedrører mer enn ett EU-land, kan du søke etter de 

relevante europeiske institusjonene i institusjonsoversikten til Europakommisjonen, 

som finnes på følgende adresse: http://ec.europa.eu/social-security-directory 
 

Mer detaljert informasjon om vilkår og individuelle trygdeytelser i Slovenia kan fås fra 

de offentlige institusjonene som forvalter sosialtrygden og de regionale sosialsentrene. 

 

Spørsmål om hvordan ytelsene påvirkes hvis man er forsikret i to eller flere 

medlemsstater, bør rettes til: 

 

Instituttet for syketrygd i Slovenia 

(Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije) 

Miklošičeva 24 

1000 Ljubljana 

Tlf.: +386 1 30 77 200 

Faks: +386 1 43 13 245 

E-post: DI@zzzs.si  

http://www.zzzs.si/ 

 

Instituttet for pensjons- og uføretrygd i Slovenia  

(Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije) 

Kolodvorska 15 

1518 Ljubljana 

Tlf.: +386 1 47 45 100 

Faks: +386 1 43 21 046 

E-post: informacije@zpiz.si 

http://www.zpiz.si/  

 

Arbeidsformidlingen i Slovenia 

(Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje) 

Rožna dolina, Cesta IX/6  

1000 Ljubljana 

Tlf.: + 386 479-09-00 

Faks: + 386 479-02-62 

E-post: info@ess.gov.si  

http://www.ess.gov.si/ 

 

Sosialsenteret Ljubljana Bežigrad 

(Center za socialno delo Ljubljana Bežigrad) 

Central unit for parental protection and family benefits 

Einspielerjeva ul. 6 

1000 Ljubljana 

Tlf.: +386 1 3001 800  

Faks: +386 1 3001 830  

E-post: gpcsd.ce@gov.si  

http://www.csd-lj-bezigrad.si/CE.htm  
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For ytterligere informasjon kan du også kontakte de ansvarlige departementene:  

 

Arbeids-, familie- og sosialdepartementet 

(Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve) 

Kotnikova 5 

1000 Ljubljana 

Tlf.: +386 1 369 76 00  

Faks: +386 1 369 76 67  

E-post: gp.mddsz@gov.si  

https://www.mddsz.gov.si  

 

Helsedepartementet 

(Ministrstvo za zdravje) 

Štefanova 5 

1000 Ljubljana 

Tlf.: + 386 1 478 60 91 

Faks: + 386 1 478 60 49 

E-post: gp.mz@gov.si  

http://www.mz.gov.si/  
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