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Reforma zdravstvenega sistema  - ukinitev doplačil

V nobeni državi niso stroški zdravstvenih storitev v javnem zdravstvenem sistemu, 

kriti v celoti – (do)plačila obstajajo povsod

EU gre po drugi poti – iskanje novih mešanih modelov financiranja, vključno z 

različnimi oblikami (do)plačil

Poenostavljena shema financiranja

•Javna košarica pravic naj se financira z javnimi sredstvi: davki, prispevki, 

prispevki občin, storitve so 100% krite in za njih ne bi bilo potrebno doplačevati. 

•Kar je izven košarice pravic, državljani plačujejo iz žepa ali se za to 

prostovoljno zavarujejo, zavarovalnice si s tem zagotovijo dovolj posla.
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SLABOSTI OBSTOJEČEGA SISTEMA DOPLAČIL

– stroški prostovoljnih zavarovalnic so višji

– zavarovanci ne vedo, kolikšna je cena storitve

– košarica pravic ni eksplicitno predpisana z zakonom 

– previsoka doplačila za določene storitve, teoretično dopušča zakon tudi 99 % 



višja poraba: zavarovalnice niso vključene v sistem nadzora, tudi pri doplačilih nad 50%, 

slabša kontrola ZZZS nad storitvami, ki imajo visok odstotek doplačila; zavarovalnice 

plačujejo tudi doplačila za storitve nad preseženim programom

– neusklajenost dopolnilnega zavarovanja z uredbami EU (tožba Sodišča EU)

– prepoved kombiniranja dopolnilnega zavarovanja z drugimi zavarovanji

– slabša razvitost drugih prostovoljnih zavarovanj. 
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DEJSTVO JE…

da so največji vir zasebnega financiranja našega javnega zdravstvenega sistema škode 

dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki jih zavarovalnice plačujemo izvajalcem 

zdravstvenih storitev v javnem zdravstvenem sistemu

UKINIMO DOPOLNILNO ZAVAROVANJE, 

UKINIMO DOPLAČILA 
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JAVNO – ZASEBNO V JAVNEM ZDRAVSTVENEM SISTEMU

Financiranje
JAVNO                                                                           ZASEBNO

Zagotavljanje storitev
JAVNI IZVAJALCI ZASEBNI IZVAJALCI

Vlaganje v infrastrukturo JZZ
JAVNO – ZASEBNO PARTNERSTVO

•prispevki

•proračun 

(država,občine)

(84%)

•škode /premije DZZ

•denar iz žepa

•donacije

•vlaganja podjetij v izobr. in razvoj

•javni zavodi
•zasebniki koncesionarji 

•nerazvito
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KOŠARICA PRAVIC- POLITIČNI PROBLEM

zdravila na 

V listi

nenujni prevozi

zdraviliško 

zdravljenje

očala in drugi pripomočki

pogrebnina

posmrtnina

OZZ

bolnišnično zdr.        zdravniški pregledi

preventiva
zdravila

nadomestila



6

“KOCKA” ZDRAVSTVENIH PRAVIC - TEORIJA

javno 

financirana 

košarica pravic

doplačevanje

(2)

celotna poraba za 

zdravstvo

pogoji 

koriščenja 

pravic (4)

nekrite 

storitve

(3)

nezavarovani (1)

prirejeno po (Kutzin, Implementing Health Financing Reform, 2010)
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“KOCKA” ZDRAVSTVENIH PRAVIC - REALNOST

BUSSE R., J. SCHREYÖGG and C. A. GERICKE (2006), Analysing changes of health financing arrangements in high income countries – a 

comprehensive framework approach, Health, Nutrition and Population Discussion Paper, Washington, DC, World Bank.

DELEŽ 

KRITJA (3)

http://www.cairn.info/loadimg.php?FILE=RFAS/RFAS_EN606/RFAS_EN606_0063/RFAS_idPAS_D_ISBN_pu2006-06d_sa04_art04_img001.jpg
http://www.cairn.info/loadimg.php?FILE=RFAS/RFAS_EN606/RFAS_EN606_0063/RFAS_idPAS_D_ISBN_pu2006-06d_sa04_art04_img001.jpg
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VRSTE DOPLAČEVANJA V JAVNEM SISTEMU

DOPLAČILA ZA STORITVE, KI SO SICER DEL JAVNE KOŠARICE PRAVIC

-- v fiksnem znesku                co-payment

-- v odstotku od cene             co-insurance

- v obliki franšize                   deductible

- nad kapico ugodnosti        benefit ceiling

- kombinacija naštetih oblik

(DO)PLAČILA ZA STORITVE, KI NISO DEL KOŠARICE PRAVIC (nadstandard)

- za nadstandardno nastanitev 

- za storitev, zdravilo ali MTP, ki ni v košarici pravic 

- nad dogovorjeno (referenčno) ceno (reference pricing)
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SEDANJE OBLIKE DOPLAČEVANJA V SLOVENIJI

- Zneski plačil zavarovalnic iz škod dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja                    99 % 

- Doplačila za zdravila nad referenčno ceno 

- Doplačila za nadstandardne pripomočke in materiale 

- Doplačila za “nadstandardno” bivanje v zdraviliščih

- Plačila za storitve, ki so presežene po številu storitev ali koriščenja v dnevih

Primer doplačevanja zdraviliških storitev: 

- največ za 14 dni

- največ enkrat v dveh letih zaradi istega stanja

- nastanitev v dvo- ali večposteljni sobi s prehrano 

do 43 EUR

- izid rehabilitacije mora biti pozitiven
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PRIMERI DOPLAČEVANJA

Država Zdravnik Zdravila Bolnišnice Zobozdravstvo

Avstrija 14% –20 % stroškov 

storitve

4,45 €/recept, 8 €/dan, največ. 28 dni/leto; 

10 %  največ 4 tedne v letu

25–50 % stroškov 

Belgija doplačilo do 75 % 14 €/dan do 25 % stroškov 

Danska doplačilo 25–50 % samo v neregistriranih 

klinikah 

55–60 % stroškov

Francija doplačilo v % 35 %  -65% 35 % stroškov za prvih 30 

dni 

30 % stroškov 

Grčija 10 %–25 % - zobne prot.25 % 

Irska 100 € 132 €/mesec za družino 75 €/dan, 

do 750 €/leto

zobne proteze:

manjša doplačila

Italija ni doplačil 3,0–5,5 € 40 €/bolnišnični dan -

Nemčija 10 €/prvi obisk/

četrtletje

ali

obisk brez napotnice

10 % – najmanj 5 €, največ 

10 €/zdravilo; 100 % stroškov 

za OTC; različno glede na 

velikost pakiranja

10–15 €/dan, do 28 dni/leto 10 % za vsak prvi obisk/tri 

mesece;

zobne proteze

55 % stroškov 

Švedska do 9 €/dan do100 €/leto, nad tem 

zneskom doplačila do 50 %, 

do 200 €/leto 

11 €–17 €/obisk osebnega 

zdravnika,

22 €–33 €/obisk specialista

fiksna doplačila, 

plačilo razlike v ceni 

Velika Britanija 10 € za vsako zdravilo, 

52 € na četrt leta, 

150 € na leto; o

ni doplačil do 240 €/letno

Slovenija 15 % 0 % – 90 % 0 % – 15 % 15 %–75 % 
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RAZLOGI ZA UVEDBO DOPLAČIL

1. Omejitev dostopa do “nepotrebnih” storitev

- “participacija”

- majhni zneski

- npr. prvi obisk pri zdravniku, zdravila, zobnoprotetični pripomočki, fizioterapija

- doplačil praviloma ni možno zavarovati

2. Zagotovitev dodatnih finančnih virov

- doplačila so višja 

- doplačila pri večini storitev

- praviloma je možno doplačila zavarovati
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PRIMER RAZLIČNOSTI POLITIKE DOPLAČIL

SISTEM DOPLAČIL MAKEDONIJA SLOVENIJA
TIP DOPLAČILA % co-insurance (PROPORCIONALNO) % co-insurance 

(PROPORCIONALNO) 

NAMEN DOPLAČILA kontrola dostopa do "nepotrebnih" 

storitev

vzdržnost financiranja v javnem 

sistemu

VPLIV NA PRIHODKE ZA 

ZDRAVSTVO

ni bistvenega vpliva

< 4% - v primerjavi s sredstvi Zavoda 

za ZZ

bistven vpliv, stabilno financiranje -

16%(škode)  v primerjavi s sredstvi 

ZZZS

VPLIV NA PORABO STORITEVVISOKA, OMEJEN DOSTOP

socialno ogroženi ne plačujejo

NIZKA,

socialno ogroženi ne plačujejo

MAKSIMALNA OBREMENITEV ne več kot 20% cene storitve trenutno 90%, teoretično tudi 99,9%

ZAVAROVANJE? NE DA, visoka zavarovanost

PREJEMNIK DOPLAČIL Zavod za ZZ Izvajalec ZZ

ADMINISTRACIJA SISTEMA 

DOPLAČIL 

kompleksna, računalniško nepodprta, 

visoki stroški

enostavna, avtomatska, KZZ
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PREDNOSTI SISTEMA (DO)PLAČEVANJA v JAVNEM SISTEMU

za sistem:

- preprečevanje izgub ZZZS s spremembo % doplačil in liste zdravil

- ni potrebno spreminjanje zakona, 

- stabilno in učinkovito sofinanciranje javnega sistema 1993–2011;

za zavarovance:

- razmeroma dober dostop do javnih zdravstvenih storitev, 

- nizka premija v primerjavi z drugimi PZZ v EU

– zdravljenje najhujših bolezni, kroničnih bolnikov in drugih rizičnih skupin je brez 
doplačil

– 60.000 socialno ogroženim  ni potrebno doplačevati 

za izvajalce v javni mreži:

- stabilni, predvidljivi in sprotni prilivi denarja, tudi 3x mesečno
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BODOČNOST DOPLAČIL V SLOVENIJI

Doplačila bodo obstajala še naprej...

a verjetno 

- ne v tako visokih odstotkih doplačil oziroma v visokih zneskih kot sedaj,

- ne v samo eni prevladujoči obliki, kot jo poznamo sedaj.

Obstajala bodo tudi  ne glede na to, 

- ali se bo košarica pravic “krčila”, 

- ali bo uveden “nizozemski” ali kakšen drugi model financiranja.
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Socialno (javno) zavarovanje

dolgotrajna oskrba (ločeni prispevki)
najzahtevnejše in najdražje storitve, 

rehabilitacija, preventiva 

ZZZS

Pogodbeno (zasebno) zavarovanje

pregledi, diagnostika, določena zdravila, specialisti, 

zdravljenje akutnih stanj

ZASEBNE ZAVAROVALNICE

Obvezno zavarovanje

za poškodbe in bolezni -
povezane z delom (prispevki 

delodajalcev) 

Druga zasebna 
zavarovanja

(prostovoljna)

Zavarovanje za 
športna tveganja –
tudi rehabilitacija

JAVNA KOŠARICA PRAVIC

davki

prispevki

prispevki in  

premije

PREDLOG ZASEBNIH ZAVAROVALNIC
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SKLEP

Dejstva:

Staranje, nove tehnologije, ekonomska kriza,…

 omejena javna sredstva

več samoplačništva

 doplačila, a v drugih oblikah in pod drugimi pogoji

 doplačila so lahko predmet zavarovanja, nekatera tudi ne

Pomemben predpogoj za spremembe:

KOŠARICA PRAVIC – določitev denarnega obsega, vsebine po kriterijih:  

- pričakovani učinki storitev na zdravje, stroškovna učinkovitost storitev (določiti 
standarde, normative, cene storitev)

- z upoštevanjem medicinskih, etičnih in ekonomskih kriterijev

- politični konsenz
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Čaka nas še veliko dela.


