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1 Uvod 
 

Namen študije je ocena dolgoročne javno finančne vzdržnosti zdravstvenega sistema ter 

posledic, če se spremenijo obstoječi in/ali uvedejo novi viri financiranja. 

 

Izhodišče študije je obstoječi obseg zdravstvenih izdatkov ter obstoječi viri financiranja: davki in 

prispevki za socialno varnost, neposredna plačila uporabnikov zdravstvenih storitev ter premije 

za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. V njej se ne ukvarjamo z iskanjem finančnih rezerv 

zdravstvenega sistema v dobičku proizvajalcev in trgovcev z zdravili ter medicinsko opremo, 

izvajalcev zdravstvenih storitev ali v dobičku izvajalcev dopolnilnega zdravstvenega 

zavarovanja. Prav tako ne iščemo rezerv v organiziranosti zdravstvenega sistema. 

 

Poglavje 2 vsebuje mednarodno primerjavo davkov v bruto domačem proizvodu ter mednarodno 

primerjavo davkov na delo, tj. dohodnine ter prispevkov za socialno varnost. Prispevki za 

socialno varnost so najpomembnejši vir financiranja slovenskega zdravstvenega sistema, z njimi 

je zaradi skupne davčne osnove neločljivo povezana dohodnina, oboji skupaj pa določajo 

velikost neto dohodka prebivalstva. 

 

Poglavje 3 vsebuje porazdelitev bruto dohodka, prispevkov za socialno varnost, dohodnine ter 

neto dohodka v Sloveniji za leto 2012, ki tudi sicer služi kot bazno leto študije. 

 

Poglavje 4 vsebuje osnovne demografske in pokojninske projekcije slovenske populacije, ki so 

neločljivo povezane z obravnavanim vprašanjem dolgoročnega financiranja zdravstvenega 

sistema.  

 

Poglavje 5 vsebuje prikaz porazdelitve zdravstvenih izdatkov, števila izdanih receptov ter prvih 

kurativnih obiskov pri zdravniku po starostnih skupinah za tisti del zdravstvenih storitev, ki se 

sofinancirajo s strani obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (storitve, ki jih v 

celoti poravnava obvezno zdravstveno zavarovanje torej niso vključene). 

 

Poglavje 6 vsebuje dolgoročne ocene posameznih virov financiranja zdravstvenega sistema z 

upoštevanjem demografskih projekcij ter rasti produktivnosti dela in bruto domačega proizvoda 

na podlagi predpostavk Evropske komisije. Te ocene finančnih virov se primerja s projekcijami 

izdatkov za zdravstvo, ki jih je pripravila Evropska komisija. Primerjave med ocenami finančnih 

virov in izdatkov za zdravstvo so podlaga za izračune potrebnih sprememb v obsegu in strukturi 

virov financiranja. Predstavljeni so v obliki različnih scenarijev, ki vsebujejo povišanje 

prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje in/ali uvedbo direktnih zasebnih plačil v obliki 

participacije pri prvem kurativnem obisku zdravnika in pri izdaji zdravila na recept ter v obliki 

letne odbitne franšize. Izračunane posledice scenarijev so prikazane za zdravstveni sistem kot 

celoto, za državni proračun ter za povprečni dohodek zaposlenih in upokojencev v posameznih 

dohodkovnih skupinah. 

 

Poglavje 7 vsebuje zaključek. 
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2 Mednarodna primerjava davkov 
 

Uvrstitev države na mednarodni davčni zemljevid pripomore k razumevanju njene davčne 

konkurenčnosti in ker nas zanima financiranje zdravstvenega sistema, v nadaljevanju podrobneje 

obravnavamo prispevke za socialno varnost ter dohodnino
1
. Slovenski zdravstveni sistem se v 

največji meri financira iz obveznih prispevkov za socialno varnost, z njimi pa je neločljivo 

povezana dohodnina, saj si skupaj skoraj v celoti delijo isto davčno osnovo – bruto dohodek 

prebivalstva. Oboji skupaj pa določajo velikost neto dohodka prebivalstva. V letu 2012 je bilo 

zbranih 2.077,1 milijonov EUR dohodnine ter 5.244,1 milijonov EUR prispevkov za socialno 

varnost, kar skupaj predstavlja 56% vseh davčnih prihodkov v konsolidirani bilanci javnih financ 

(Ministrstva za finance, 2013). 

 

2.1 Skupni delež davkov v bruto domačem proizvodu 

 

Skupni delež davkov (vključno s prispevki za socialno varnost) v bruto domačem proizvodu 

(BDP) je leta 2011 v Sloveniji znašal 37,2% BDP (Tabela 1), s čimer se je Slovenija uvrstila na 

10. mesto med državami EU-27. Delež njene javne porabe, merjen v odstotku BDP, je bil seveda 

višji, saj se je razliko med davki ter celotno javno porabo financiralo tudi z nedavčnimi viri ter 

zadolževanjem. Pri mednarodni primerjavi skupnega deleža davkov/javne porabe ne smemo 

zanemariti različnih sistemov socialne varnosti, ki v veliki meri določajo velikost javne porabe. 

Za Slovenijo je zato smiselna primerjava z državami, ki imajo Bismarckov (kontinentalni) sistem 

financiranja socialne varnosti, ki temelji predvsem na obveznih prispevkih za socialno varnost. V 

primerjavi s temi državami, npr. Nemčijo ali Avstrijo, Slovenija v letu 2011 izkazuje celo 

nekoliko nižji skupni delež davkov v BDP, pri čemer pa ne smemo pozabiti na visok proračunski 

primanjkljaj Slovenije v tem letu, ki odraža razliko med pobranimi davki in končno javno 

porabo. Primanjkljaj je v Sloveniji znašal – 6,3% BDP, v Avstriji -2,5% BDP ter v Nemčiji -

0,8% BDP (Ministrstvo za finance, Statistični urad, 2013). 

  

                                                 
1
 Poglavje 2 temelji na delu Čok et all, 2011. 
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Tabela 1: Skupni delež davkov, vključno s prispevki za socialno varnost v BDP (v %) 

    Sprememba1) Rang 

 1995 2000 2011 1995- 2011 2000-2011 2011 

Danska 48,8 49,4 47,7 -1,1 -1,7 1 

Švedska 47,9 51,5 44,3 -3,6 -7,1 2 

Belgija 43,8 45,1 44,1 0,3 -1,0 3 

Francija 42,7 44,2 43,9 1,2 -0,3 4 

Finska 45,7 47,2 43,4 -2,3 -3,8 5 

Italija 39,8 41,5 42,5 2,7 1,1 6 

Avstrija 41,4 43,0 42,0 0,7 -1,0 7 

Nemčija 39,8 41,3 38,7 -1,1 -2,6 8 

Nizozemska 40,2 39,9 38,4 -1,8 -1,6 9 

Slovenija 39,0 37,3 37,2 -1,7 -0,1 10 

Luksemburg 37,1 39,2 37,2 0,1 -2,0 11 

Madžarska 41,0 39,8 37,0 -4,0 -2,8 12 

V. Britanija 34,3 36,8 36,1 1,9 -0,6 13 

Ciper 26,9 30,0 35,2 8,2 5,2 14 

Češka 35,5 33,8 34,4 -1,0 0,6 15 

Malta 26,3 27,3 33,5 7,2 6,2 16 

Portugalska 29,5 31,1 33,2 3,7 2,1 17 

Estonija 36,3 31,0 32,8 -3,4 1,8 18 

Poljska 37,1 32,6 32,4 -4,7 -0,1 19 

Grčija 29,1 34,6 32,4 3,3 -2,2 20 

Španija 32,1 34,1 31,4 -0,7 -2,7 21 

Irska 32,7 31,3 28,9 -3,8 -2,4 22 

Slovaška 40,3 34,1 28,5 -11,8 -5,5 23 

Romunija 27,5 30,2 28,2 0,7 -2,0 24 

Latvija 33,1 29,7 27,6 -5,5 -2,2 25 

Bolgarija 30,9 31,5 27,2 -3,7 -4,3 26 

Litva 27,5 30,0 26,0 -1,5 -3,9 27 

       

Norveška 42,0 42,6 42,5 0,5 -0,1  

Islandija 33,3 37,1 35,9 2,7 -1,2  

       

Povprečje EU-27       

tehtano 39,3 40,4 38,8 -0,4 -1,5  

navadno 36,5 36,9 35,7 -0,8 -1,2  

       

Povprečje EO-17       

tehtano 39,7 40,9 39,5 -0,2 -1,4  

navadno 36,6 37,2 36,7 0,0 -0,5  

       

Max-min 22,5 24,2 20,7 -1,8 -3,5  
1)

 V odstotnih točkah. 

EO-17: države evro območja. 

Vir: Evropska komisija, 2013. 
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2.2 Davki na delo 

 

Med davke na delo v Sloveniji sodijo prispevki za socialno varnost, posebni davek na določene 

prejemke (na podjemne pogodbe), pred letom 2009 tudi davek na izplačane plače ter glavni del 

dohodnine (ker je dohodnina vezana na različne vire dohodkov, se deli med davke na delo in 

med davke na kapital).  

 

Delež davkov na delo v BDP je v Sloveniji leta 2011 znašal 19,3% BDP, s čimer se je Slovenija 

uvrstila na 10. mesto med državami EU-27. Njen delež je bil višji od navadnega (tj. netehtanega) 

povprečja EU-27, ki je znašalo 17,1% (Tabela 2). 
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Tabela 2: Davki na delo v BDP (v %) 

    Sprememba
1)

 Rang 

 1995 2000 2011 1995- 2011 2000-2011 2011 

Švedska 31.5 30.7 25.7 -4.0 -5.0 1 

Danska 27.3 26.6 24.4 -2.9 -2.2 2 

Belgija 24.2 24.2 24.0 -0.3 -0.2 3 

Avstrija 23.8 23.9 23.8 0.2 -0.1 4 

Francija 22.8 22.4 22.9 0.3 0.5 5 

Finska 26.0 23.3 22.7 -2.5 -0.6 6 

Italija 19.8 19.8 21.8 3.7 1.9 7 

Nizozemska 21.0 20.7 21.6 -0.4 0.9 8 

Nemčija 23.9 24.0 21.6 -2.4 -2.4 9 

Slovenija 20.4 20.2 19.3 -2.5 -0.9 10 

Češka 17.5 17.8 17.9 0.3 0.1 11 

Madžarska 19.7 19.4 17.5 -2.9 -1.9 12 

Španija 16.5 15.8 17.2 1.1 1.4 13 

Estonija 18.8 17.3 17.1 -3.1 -0.2 14 

Luksemburg 15.3 15.1 16.6 1.3 1.5 15 

V. Britanija 13.0 14.3 14.2 0.6 -0.1 16 

Portugalska 11.2 11.5 13.9 2.6 2.4 17 

Latvija 16.0 15.4 13.8 -3.4 -1.6 18 

Litva 13.3 16.4 12.7 -0.2 -3.6 19 

Slovaška 16.5 15.4 12.6 -2.8 -2.8 21 

Ciper 9.5 9.6 12.6 2.6 3.0 20 

Poljska 17.2 14.2 12.5 -4.5 -1.8 22 

Irska 13.1 11.4 12.1 -1.3 0.7 23 

Grčija 10.3 12.1 11.8 2.0 -0.3 24 

Malta 8.8 9.6 11.2 1.7 1.6 25 

Romunija 0.0 13.2 11.2 11.2 -2.1 26 

Bolgarija 12.9 14.0 9.2 -3.8 -4.7 27 

       

Norveška 18.2 17.2 17.4 -1.1 0.2  

Islandija       

       

Povprečje EU-27       

tehtano 20.6 20.1 19.7 -0.8 -0.4  

navadno 17.4 17.7 17.1 -0.4 -0.6  

       

Povprečje EO-17       

tehtano 21.5 21.2 20.9 -0.5 -0.2  

navadno 17.8 17.4 17.8 0.0 0.4  

       

Max-min 31.5 21.2 16.5 -13.2 -4.6  
1)

 V odstotnih točkah. 

EO-17: države evro območja. 

Vir: Evropska komisija, 2013. 
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Med davki na delo, ki so prikazani v Tabeli 2, so zajeti: 

 

1) Davki, ki odpadejo na dohodke iz zaposlitve (taxes on employed labour income). Njihov 

delež je v letu 2011 v Sloveniji znašal 18,4% BDP, s čimer je Slovenija zasedla 10. mesto 

med državami EU-27. Njen delež je bil višji od navadnega povprečja EU-27, ki je znašalo 

15,8%. Znotraj njih ločimo: 

 Davke, ki odpadejo na delojemalce (employees). Njihov delež (v osnovi gre za 

delojemalčeve prispevke za socialno varnost ter dohodnino) je v letu 2011 v Sloveniji 

znašal 12,7% BDP, s čimer je Slovenija zasedla 4. mesto med državami EU-27. Njen 

delež je bil višji od navadnega povprečja EU-27, ki je znašalo 8,9% 

 Davke, ki odpadejo na delodajalce (employers). Njihov delež (v osnovi gre za 

delodajalčeve prispevke za socialno varnost) je v letu 2011 v Sloveniji znašal 5,7% 

BDP, s čimer je Slovenija zasedla 16. mesto med državami EU-27. Njen delež je bil 

nižji od navadnega povprečja EU-27, ki je znašalo 6,9%.  

 

2) Davki, ki odpadejo na dohodke, ki ne izvirajo iz zaposlitve (taxes on non-employed labour 

income), tj. na socialne transferje in pokojnine. Njihov delež je v letu 2011 v Sloveniji znašal 

0,9% BDP, s čimer je Slovenija zasedla 16. mesto med državami EU-27. Njen delež je bil 

nižji od navadnega povprečja EU-27, ki je znašalo 1,3% (Evropska komisija, 2013). 

 

V nadaljevanju so ločeno prikazani prispevki za socialno varnost ter dohodnina.  

 

2.2.1 Dohodnina 

 

Delež dohodnine v BDP je v Sloveniji leta 2011 znašal 5,6% BDP, s čimer se je Slovenija 

uvrstila na 17. mesto med državami EU-27. Njen delež je bil nižji od navadnega povprečja EU-

27, ki je znašalo 7,7% BDP. Pomemben razlog za podpovprečen delež dohodnine je visok delež 

prispevkov za socialno varnost delojemalca (glej spodaj), saj si skupaj skoraj v celoti delijo isto 

davčno osnovo. Z drugimi besedami, po plačilu prispevkov delojemalca ostane manj osnove za 

dohodnino. 
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Tabela 3: Dohodnina v BDP (v %) 

    Sprememba
1) 

Rang 

 1995 2000 2011 1995- 2011 2000-2011 2011 

Danska 26,3 25,6 24,3 -2,0 -1,3 1 

Švedska 16,7 18,1 15,0 -1,7 -3,1 2 

Finska 14,2 14,5 12,8 -1,4 -1,7 3 

Belgija 13,5 13,2 12,4 -1,1 -0,8 4 

Italija 10,4 11,4 11,5 1,1 0,1 5 

V. Britanija 10,1 10,8 10,1 0,0 -0,7 6 

Avstrija 9,3 10,0 9,7 0,5 -0,3 7 

Irska 10,2 9,2 9,2 -1,0 0,1 8 

Nemčija 9,4 9,5 8,4 -1,0 -1,0 9 

Luksemburg 8,0 7,2 8,3 0,2 1,1 10 

Nizozemska 7,7 6,0 8,0 0,3 2,0 11 

Francija 5,3 8,4 7,9 2,6 -0,5 12 

Španija 7,7 6,7 7,4 -0,3 0,8 13 

Malta 5,0 4,8 6,4 1,4 1,6 14 

Portugalska 5,4 5,3 6,1 0,8 0,8 15 

Latvija 5,3 5,6 5,6 0,3 0,0 16 

Slovenija 5,8 5,6 5,6 -0,3 0,0 17 

Estonija 8,4 6,8 5,3 -3,1 -1,5 18 

Madžarska 6,6 7,3 4,9 -1,7 -2,4 19 

Grčija 3,6 5,0 4,7 1,1 -0,2 20 

Poljska 8,4 4,4 4,5 -3,9 0,1 21 

Ciper 4,0 3,7 4,2 0,2 0,5 22 

Češka 4,6 4,4 3,7 -0,9 -0,7 23 

Litva 6,2 7,7 3,5 -2,7 -4,1 24 

Romunija 6,9 3,5 3,3 -3,6 -0,1 25 

Bolgarija 4,2 4,0 2,9 -1,3 -1,1 26 

Slovaška 3,6 3,4 2,5 -1,1 -0,9 27 

       

Norveška 10,7 10,3 9,8 -0,9 -0,4  

Islandija 10,5 13,1 13,7 3,3 0,7  

       

Povprečje EU-27       

tehtano 9,2 9,8 9,1 -0,1 -0,7  

navadno 8,4 8,2 7,7 -0,7 -0,5  

       

Povprečje EO-17       

tehtano 8,5 9,1 8,8 0,3 -0,3  

navadno 7,7 7,7 7,7 -0,1 0,0  

       

Max-min 22,7 22,2 21,8 -0,9 -0,5  
1)

 V odstotnih točkah. 

EO-17: države evro območja. 

Vir: Evropska komisija, 2013. 
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Iz Tabele 3 je razvidno, da imajo nove države članice
2
 EU v primerjavi s starimi članicami nižje 

deleže dohodnine v BDP. V povprečju imajo tudi nižje najvišje mejne stopnje dohodnine (MDS), 

kar je razvidno iz Tabele 4. 

 

Tabela 4: Dohodnina – najvišje mejne davčne stopnje (v %) 

     Sprememba
1) 

Rang 

 1995 2000 2008 2013 2013-

1995 

2013-2008 2013 

Švedska 61,3 51,5 56,4 56,6 -4,7 0,2 1 

Danska 65,7 62,9 62,3 55,6 -10,1 -6,7 2 

Belgija 60,6 60,6 53,8 53,7 -6,9 -0,1 3 

Portugalska 40,0 40,0 42,0 53,0 13,0 11,0 4 

Španija 56,0 48,0 43,0 52,0 -4,0 9,0 5 

Nizozemska 60,0 60,0 52,0 52,0 -8,0 0,0 6 

Finska 62,2 54,0 50,1 51,1 -11,1 1,0 7 

Francija 59,1 59,0 45,8 50,2 -8,9 4,4 8 

Avstrija 50,0 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0 9 

Slovenija
2)

 50,0 50,0 41,0 50,0 (41,0) 0,0 9,0 10 (15) 

Nemčija 57,0 53,0 47,5 47,5 -9,5 0,0 11 

Italija 51,0 45,9 44,9 47,3 -3,7 2,4 12 

Grčija 45,0 45,0 40,0 46,0 1,0 6,0 13 

V. Britanija 40,0 40,0 40,0 45,0 5,0 5,0 14 

Luksemburg 51,3 47,2 39,0 43,6 -7,7 4,6 15 

Irska 48,0 44,0 41,0 41,0 -7,0 0,0 16 

Ciper 40,0 40,0 30,0 38,5 -1,5 8,5 17 

Malta 35,0 35,0 35,0 35,0 0,0 0,0 18 

Poljska 45,0 40,0 40,0 32,0 -13,0 -8,0 19 

Slovaška 42,0 42,0 19,0 25,0 -17,0 6,0 20 

Latvija 25,0 25,0 25,0 24,0 -1,0 -1,0 21 

Češka 43,0 32,0 15,0 22,0 -21,0 7,0 22 

Estonija 26,0 26,0 21,0 21,0 -5,0 0,0 23 

Madžarska 44,0 44,0 40,0 16,0 -28,0 -24,0 24 

Romunija 40,0 40,0 16,0 16,0 -24,0 0,0 25 

Litva 33,0 33,0 24,0 15,0 -18,0 -9,0 26 

Bolgarija 50,0 40,0 10,0 10,0 -40,0 0,0 27 

        

Norveška 41,7 47,5 40,0 40,0 -1,7 0,0  

Islandija - - - 31,8 - -  

        

Povprečje EU-27 47,4 44,8 37,9 38,9 -8,5 1,0  

Povprečje EO-17 49,0 47,1 40,9 44,5 -4,5 3,6  
1)

 V odstotnih točkah. 
2)

 V Sloveniji je 50% MDS uvedena začasno, kot »protikrizni ukrep«, za leti 2013 in 2014. Siceršnja najvišja MDS 

(41%) bi Slovenijo v letu 2013 uvrstila na 15. mesto. Začasne višje stopnje imajo še nekatere druge države, ki v 

tabeli niso posebej označene. 

EO-17: države evro območja. 

MDS - mejna davčna stopnja. Najvišje mejne davčne stopnje »osnovne« dohodnine z dodanimi davčnimi dokladami 

(surcharges) in regionalnimi ter lokalnimi davki. 

Vir: Evropska komisija, 2013. 

                                                 
2
 Dvanajsterico novih držav članic, ki so leta 2004 postale polnopravne članice EU sestavljajo: Češka, Estonija, 

Ciper, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Slovaška, Slovenija, Bolgarija in Romunija. 
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Pri določanju najvišje MDS je upoštevana najvišja stopnja iz »osnovne« nacionalne dohodnine, 

ki so ji dodani še različni lokalni in regionalni davki, lokalne in regionalne davčne doklade 

(surcharges) in cerkveni davek (npr. v Franciji, Nemčiji). Praviloma je pri teh dodatnih plasteh 

obdavčitve upoštevana povprečna vrednost, tako da se v posameznih regijah držav s takšno 

ureditvijo vrednosti najvišje MDS lahko nekoliko razlikujejo od vrednosti, predstavljene v 

Tabeli 4. V nekaterih državah so zaradi cedularnosti nekatere oblike dohodka (predvsem iz 

kapitala) obdavčene z nižjimi MDS. 

 

Slovenija se s 50% najvišjo MDS v letu 2013 uvršča na 10. mesto med državami EU-27. Ta 

stopnja je uvedena začasno, kot »protikrizni ukrep«, za leti 2013 in 2014. Siceršnja najvišja 

MDS (41%), bi Slovenijo v letu 2013 uvrstila na 15. mesto. 
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Tabela 5: Najvišja MDS (v %) in meja za najvišjo MDS (v EUR) v letu 2013; BDP na prebivalca 

v letu 2012 (v EUR), in razmerje med MDS in BDP na prebivalca 

 
Najvišja MDS 

(v %) 

Meja za najvišjo MDS 

(v EUR)
1)

 

BDP na preb. 

(v EUR)
1)

 

Razmerje med 

»Mejo za 

najvišjo MDS in 

BDP na preb.« 

Rang 

Irska 41,0 32.800 35.600 0,9 1 

Belgija 53,7 37.330 34.000 1,1 2 

Luksemburg 43,6 100.000 83.600 1,2 3 

Malta 35,0 19.500 16.100 1,2 4 

Danska 55,6 61.336 43.700 1,4 5 

Švedska 56,6 63.386 42.900 1,5 6 

Nizozemska 52,0 55.991 35.900 1,6 7 

Avstrija 50,0 60.000 36.200 1,7 8 

Poljska 32,0 20.450 9.900 2,1 9 

Grčija 46,0 42.000 17.200
3)

 2,4 10 

Finska 51,1 100.000 35.900 2,8 11 

Italija 47,3 75.001 25.700 2,9 12 

Ciper 38,5 60.000 20.500
3)

 2,9 13 

Slovenija
4)

 50,0 (41,0) 70.907 (18.960) 17.200 4,1 (1,1) 14 (2) 

Portugalska 53,0 80.000 15.600
3)

 5,1 15 

V. Britanija 45,0 178.635 30.100 5,9 16 

Nemčija 47,5 250.731 32.299 7,8 17 

Španija 52,0 300.000 22.700 13,2 18 

Francija 50,2 500.000 30.600
2)

 16,3 19 

Slovaška 25,0 Proporcionalna davčna stopnja    

Latvija 24,0 Proporcionalna davčna stopnja    

Češka 22,0 Proporcionalna davčna stopnja    

Estonija 21,0 Proporcionalna davčna stopnja    

Madžarska 16,0 Proporcionalna davčna stopnja    

Romunija 16,0 Proporcionalna davčna stopnja    

Litva 15,0 Proporcionalna davčna stopnja    

Bolgarija 10,0 Proporcionalna davčna stopnja    

      

Norveška 40,0 97,717 78,879 1.2  

Islandija 46,1 54,613 32,948 1.7  
1) 

Za države izven evro območja
 
je uporabljen referenčni tečaj Banke Slovenije z dne 12.12.2013. 

2)
 Številka se nanaša na leto 2011. 

3)
 Ocena. 

4)
 V Sloveniji je 50% MDS uvedena začasno, kot »protikrizni ukrep«, za leti 2013 in 2014. Siceršnja najvišja MDS 

(41%) za davčno osnovo nad 18.960 EUR, bi Slovenijo v letu 2013 glede na razmerje med mejo za najvišjo MDS in 

BDP na prebivalca v velikosti 1,1 uvrstila skupaj z Belgijo na 2. mesto med državami EU. Začasne višje stopnje imajo 

še nekatere druge države, ki v tabeli niso posebej označene. 

Države so rangirane glede na razmerje med mejo za najvišjo MDS in BDP na prebivalca (od najmanjšega do 

največjega). 

MDS - mejna davčna stopnja. Najvišje mejne davčne stopnje »osnovne« dohodnine z dodanimi davčnimi dokladami 

(surcharges) in lokalnimi davki. 

EO-17: države evro območja. 

Vir: Evropska komisija, 2013;Eurostat; Statictics Iceland; Statictics Norway. 
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V Tabeli 5 so še enkrat prikazane najvišje MDS v letu 2013, hkrati pa je za posamezno državo 

navedena še meja zgornjega davčnega razreda, nad katero se aplicira najvišja MDS v letu 2013. 

Za relativni prikaz kakšnega reda velikosti je meja za najvišjo MDS, sta v tabeli navedena tudi 

BDP na prebivalca ter razmerje med mejo za najvišjo MDS in BDP-jem na prebivalca - po tem 

kvocientu so države v Tabeli 5 tudi rangirane (tokrat od najmanjšega do največjega kvocienta). 

Medtem, ko je meja za najvišjo MDS prikazana za leto 2013, je zadnji podatek za BDP na 

prebivalca na voljo za leto 2012. Kljub temu lahko iz njunega razmerja razberemo, da je 

relativna meja, kjer se začne najvišja MDS, postavljena najnižje na Irskem (pri 0,9-kratniku BDP 

na prebivalca).  

 

Slovenija se z začasno 50% MDS, ki se začne pri osnovi nad 70.907 EUR oz. z razmerjem 4,1 

do BDP na prebivalca uvršča na 14. mesto med državami EU, tj. je na 14. mestu glede tega, kako 

hitro po tem kriteriju doseže prag za najvišjo MDS v državi. 

 

Siceršnja najvišja MDS (41%) za davčno osnovo nad 18.960 EUR, bi Slovenijo v letu 2013 

glede na razmerje med mejo za najvišjo MDS in BDP na prebivalca v velikosti 1,1 uvrstila 

skupaj z Belgijo na 2. mesto med državami EU glede tega, kako hitro po tem kriteriju doseže 

prag za najvišjo MDS v državi. 

 

Poudariti je treba, da zgolj navedba najvišje MDS in meje, nad katero se le-ta aplicira v 

posamezni državi, ni dovolj za oceno progresivnosti dohodnine. V sami lestvici je poleg meje, 

nad katero se aplicira najvišja MDS, pomembna še struktura obdavčitve nižjih delov davčne 

osnove, saj se v praksi ponekod uporablja tudi najnižji davčni razred z 0% MDS. Poleg same 

lestvice, širine njenih razredov in višine mejnih davčnih stopenj, je pomemben tudi sistem 

olajšav, bodisi v obliki odbitkov pred določitvijo davčne osnove, bodisi v obliki znižanj davkov 

ter zajem posameznih virov dohodka. Pri slednjem je mednarodna praksa zelo heterogena, saj 

države različno pristopajo k obdavčitvi posameznih virov dohodkov preko sistemov izjem, 

normiranih stroškov in cedularnih shem. 

 

Za mednarodno primerjavo se je zato smiselno opreti na analize, ki celovito zajamejo vse 

elemente obdavčitve. Ena od njih je analiza obdavčitve plač (Taxing wages), ki jo objavlja 

OECD. V njej je zajeta obdavčitev plač kot osrednjega dohodkovnega vira prebivalstva, tako z 

dohodnino kot tudi s prispevki za socialno varnost ter drugimi davki na plače, ki sestavljajo 

skupno davčno obremenitev. Davčna obremenitev plač, kot jo izračunava OECD, je delno 

povzeta v nadaljevanju, v podpoglavju 2.3. 

 

2.2.2 Prispevki za socialno varnost 

 

Kot je razvidno iz Tabele 6 v nadaljevanju, je delež prispevkov za socialno varnost v BDP v 

Sloveniji leta 2011 znašal 15,0% BDP, s čimer se je Slovenija uvrstila na 4. mesto med državami 

EU-27. Njen delež je bil višji od navadnega povprečja EU-27, ki je znašalo 10,9% BDP. 
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Tabela 6: Prispevki za socialno varnost v BDP (v %) 

    Sprememba
1) 

Rang 

 1995 2000 2011 1995- 2011 2000-2011 2011 

Francija 18,6 16,1 16,9 -1,7 0,8 1 

Nemčija 16,9 17,1 15,5 -1,3 -1,5 2 

Češka 14,6 15,0 15,4 0,7 0,4 3 

Slovenija 16,7 14,2 15,0 -1,7 0,8 4 

Nizozemska 15,9 15,4 14,8 -1,1 -0,7 5 

Avstrija 14,9 14,7 14,6 -0,3 -0,2 6 

Belgija 14,3 13,9 14,3 -0,1 0,4 7 

Italija 12,5 11,9 13,4 0,9 1,5 8 

Madžarska 14,8 13,3 13,1 -1,7 -0,1 9 

Finska 14,1 11,9 12,5 -1,6 0,6 10 

Slovaška 15,0 14,1 12,3 -2,7 -1,9 11 

Španija 11,8 12,0 12,1 0,3 0,1 12 

Estonija 12,3 10,9 12,1 -0,2 1,2 13 

Poljska 11,3 12,9 11,5 0,1 -1,5 14 

Luksemburg 9,8 10,1 11,1 1,2 1,0 15 

Grčija 9,3 10,5 10,6 1,3 0,1 16 

Litva 7,2 9,3 9,8 2,6 0,5 17 

Portugalska 7,8 8,0 9,3 1,6 1,3 18 

Romunija 7,6 11,1 9,0 1,4 -2,1 19 

Ciper 6,6 6,6 8,7 2,2 2,1 20 

Latvija 11,9 10,0 8,6 -3,4 -1,4 21 

Bolgarija 9,6 10,8 7,3 -2,3 -3,5 22 

Švedska 12,3 12,5 7,0 -5,2 -5,4 23 

V. Britanija 6,0 6,2 6,7 0,7 0,5 24 

Malta 6,0 6,3 6,1 0,1 -0,2 25 

Irska 4,9 4,4 5,0 0,1 0,6 26 

Danska 1,1 1,8 1,0 -0,1 -0,8 27 

       

Norveška 9,8 8,9 9,5 -0,3 0,6  

Islandija 2,5 2,9 4,1 1,6 1,2  

       

Povprečje EU-27       

tehtano 13,7 12,7 12,7 -1,1 0,0  

navadno 11,3 11,1 10,9 -0,4 -0,3  

       

Povprečje EO-17       

tehtano 15,4 14,5 14,4 -1,0 -0,1  

navadno 12,2 11,7 12,0 -0,2 0,4  

       

Max-min 17,5 15,3 15,9 -1,7 0,6  
1)

 V odstotnih točkah. 

EO-17: države evro območja. 

Vir: Evropska komisija, 2013. 

 

V Tabeli 6 so zajeti vsi prispevki za socialno varnost. Z vidika posameznih komponent 

prispevkov, ki odpadejo na delojemalce, delodajalce in samozaposlene ter nezaposlene, pa je 

Slovenija pri deležu prispevkov delodajalcev s 5,7% v BDP zasedla 16. mesto med državami 
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EU-27. Njen delež je bil nižji od navadnega povprečja EU-27, ki je znašalo 6,4%. Pri deležu 

prispevkov delojemalcev je s 7,7% BDP zasedla 1. mesto med državami EU-27. Njen delež je 

bil seveda višji od navadnega povprečja EU-27, ki je znašalo 3,3%. Pri deležu prispevkov 

samozaposlenih pa je z 1,6% BDP zasedla 10. mesto med državami EU-27. Njen delež je bil 

nekoliko višji od navadnega povprečja EU-27, ki je znašalo 1,1% (Evropska komisija, 2013).  

 

V Tabeli 7 so prikazane stopnje prispevkov za socialno varnost, ki jih plačujeta delodajalec in 

delojemalec, od povprečne letne bruto plače (PLBP), za standardnega posameznika brez otrok, 

kot ga definira OECD (glej podpoglavje 2.3). 
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Tabela 7: Stopnje prispevkov za socialno varnost pri povprečni letni bruto plači v letu 2012 (v 

%) 

Država 
Prispevki-  

delojemalec 

Prispevki- 

delodajalec 
Obe stopnji skupaj 

Rang (glede na »Obe 

stopnji skupaj«) 

Francija 13.7 44.1 57.8 1 

Avstrija 18.1 29.2 47.3 2 

Madžarska 18.5 28.5 47.0 3 

Grčija 16.5 28.6 45.1 4 

Češka 11.0 34.1 45.1 5 

Belgija 14.0 30.1 44.1 6 

Italija 9.5 32.1 41.6 7 

Slovaška 13.4 27.8 41.2 8 

Nemčija 20.7 19.6 40.3 9 

Švedska 7.0 31.6 38.6 10 

Slovenija
1)

 22.1 (1) 16.1 (17) 38.2 (11) 11 

Estonija 2.8 34.1 36.9 12 

Španija 6.4 30.0 36.4 13 

Portugalska 11.0 23.7 34.7 14 

Poljska 17.8 16.8 34.6 15 

Turčija 15.0 16.5 31.5 16 

Finska 7.6 22.8 30.4 17 

Japonska 13.7 14.4 28.1 18 

Nizozemska 15.4 10.7 26.1 19 

Luksemburg 12.3 12.3 24.6 20 

Norveška 7.8 13.1 20.9 21 

V. Britanija 9.5 11.0 20.5 22 

Kanada 7.3 11.7 19.0 23 

Koreja 8.1 10.1 18.2 24 

ZDA 5.7 9.9 15.6 25 

Irska 3.2 10.7 13.9 26 

Mehika 1.4 12.3 13.7 27 

Švica 6.3 6.3 12.6 28 

Izrael 7.6 4.6 12.2 29 

Islandija 0.5 9.0 9.5 30 

Čile 7.0 0.0 7.0 31 

Avstralija 0.0 5.9 5.9 32 

Danska 2.7 0.0 2.7 33 

Nova Zelandija 0.0 0.0 0.0 34 

     

OECD 9.8 17.2 27.0  
1)

 Slovenija - v oklepaju je rang pri višini stopnje prispevkov delojemalca in delodajalca. 

PLBP: povprečna letna bruto plača. 

Vir: OECD, 2013; lastni izračun iz OECD podatkov, številke se lahko razlikujejo od dejanskih vrednosti zaradi 

zaokroževanja pri izračunih. 

 

S skupno stopnjo prispevkov za socialno varnost v višini 38,2% (=16,1% delodajalec + 22,1% 

delojemalec) pri povprečni letni bruto plači standardnega posameznika brez otrok, kot ga 

definira OECD, se je Slovenija v letu 2012 uvrstila na 11. mesto med državami OECD. S stopnjo 

delodajalca v višini 16,1% se Slovenija uvršča na 17. mesto, delojemalčeva stopnja v višini 

22,1% pa je najvišja med državami OECD. 
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V Tabeli 8 in Tabeli 9 je predstavljen seznam vseh mejnih stopenj prispevkov za socialno 

varnost in zgornjih mej, do katerih se obračunavajo. 

 

Kot je razvidno iz tabel, se države zelo razlikujejo glede načina izračuna prispevkov – tako 

delojemalcev kot delodajalcev. Dejanska stopnja prispevkov, ki se obračuna od določene plače, 

je v praksi funkcija prikazanih mejnih stopenj iz Tabele 8 in Tabele 9. Podrobnih mej in 

posebnosti ne navajamo, temveč v drugem stolpcu zgolj zaporedno nizamo mejne davčne 

stopnje, ki se uporabljajo v posamezni državi. Za države, kjer se plačujejo zneski samo do 

določene zgornje meje (»kapice«), navajamo to mejo (tretji stolpec). Čeprav nekatere države 

formalno nimajo zgornje meje glede plačevanja prispevkov, pa imajo lahko (zelo) nizko stopnjo 

nad določeno višino osnove, kar ima podoben učinek. Spet druge države uporabljajo zgornjo 

mejo samo za določene vrste prispevkov, tako da je vso kompleksnost tega vprašanja in 

podrobnosti nemogoče v celoti zajeti v prikazanih tabelah. 
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Tabela 8: Mejne stopnje prispevkov za socialno varnost delojemalca (v %) in zgornja meja, do 

katere se obračunavajo v letu 2012 (v EUR) 

Država Mejne stopnje (v %) 
Zgornja letna meja za 

obračunavanja prispevkov 

Avstralija - - 

Avstrija 15,06; 16,06; 17,06; 18,06 59.220 

Belgija 13,07 - 

Češka 11,00 71.960 

 Čile 7,00 29.343 

 Danska 8,00 - 

Finska 1,22; 6,57 - 

Francija 13,70; 12,15; 3,25; 0,85 glej opombo
1)

 

Grčija 16,50 66.561 

Irska 4,00 - 

Islandija 8,00 - 

Italija 9,49;10,49 96.149 

Japonska 13,70; 5,44; 0,5 127.805 - glej opombo
2)

 

Kanada 1,83; 6,78; 4,95 38.136 

 Koreja 8,14;3,64 17.925 - glej opombo
3)

  

Luksemburg 11,05; 1,40 108.089 - glej opombo
4)

 

Madžarska 1,00; 8,50 - 

Mehika 1,25; 1,65 33.097 

Nemčija 20,48; 11,35 67.200 

Nizozemska 31,15 33.863 

Norveška 7,80 - 

Nova Zelandija - - 

Poljska 7,61; 2,45; 9,00 glej opombo
5)

 

Portugalska 11,00 - 

Slovaška 8,00; 1,40; 4,00 36.912 

Slovenija 22,10 - 

Španija 6,35 39.150 

Švedska 7,00 51.342 

Švica 6,25; 5,15 - 

Turčija 15,00 30.255 

V. Britanija 12,00; 2,00 53.058 - glej opombo
6)

 

ZDA 5,65; 1,45 83.447 - glej opombo
7)

 
1)

 Francija: za nekatere vrste prispevkov se uporabljajo zgornje meje v različnih višinah. Npr. 6,75% prispevek za 

starostne pokojnine se obračunava do letnega praga 37.032 EUR.  
2)

 Japonska: nad osnovo 127.805 EUR se aplicira mejna stopnja 0,5%. 
3)

 Koreja: nad osnovo 17.925 EUR se aplicira mejna stopnja 3,64%. 
4)

 Luksemburg: nad osnovo 108.089 EUR se aplicira mejna stopnja 1,40%. 
5)

 Poljska: zgornja meja 25.964 EUR se nanaša na pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 
6)

 V. Britanija: nad osnovo 53.058 se aplicira mejna stopnja 2,00%. 
7)

 ZDA: nad osnovo 83.447 se aplicira mejna stopnja 1,45%. 

Za države, kjer stopnje prispevkov variirajo glede na regijo, se vrednosti nanašajo na reprezentativen primer. 

Za države izven evro območja
 
je uporabljen referenčni tečaj Banke Slovenije z dne 31.12.2012. 

Vir: OECD, 2013; lastni izračun iz OECD podatkov - vrednosti se lahko razlikujejo od dejanskih vrednosti zaradi 

zaokroževanja pri izračunih. 
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Tabela 9: Mejne stopnje prispevkov za socialno varnost delodajalca (v %) in zgornja meja, do 

katere se obračunavajo v letu 2012 (v EUR)  

Država Mejne stopnje (v %) 
Zgornja letna meja za 

obračunavanja prispevkov 

Avstralija - - 

Avstrija 21,63 59.220 

Belgija 34,47 - 

Češka 34,00 71.960 

 Čile - - 

Danska - - 

Finska 22,80 - 

Francija 41,63; 40,93; 27,63; 23,33 glej opombo
1)

 

Grčija 28.56 66.561 

Irska 8,50; 10,75 - 

Islandija 7,79 - 

Italija 32,08 96.149 

Japonska 14,18; 5,92; 0,98 127.805- glej opombo
2)

 

Kanada 2,56; 7,51; 4,95 38.136 

Koreja 10;07 5,57 17.925 - glej opombo
3)

 

 Luksemburg 12,31 108.089 

Madžarska 28,50 - 

Mehika 6,48; 7,58 33.097 

 Nemčija 19,58; 11,30 67.200 

Nizozemska 7,87; 12,42 50.064 

 Norveška 13,10 - 

Nova Zelandija - - 

Poljska 16,78; 4,17 glej opombo
4)

 

Portugalska 23,75 - 

Slovaška 15,42; 1,65; 10,00; 0,80 36.912 – glej opombo
5)

 

Slovenija 16,10 - 

Španija 29,90 39.150 

Švedska 31,42 - 

Švica 6,25; 5,15 glej opombo
6)

 

Turčija 16,50 30.255 

V. Britanija 13,80 - 

ZDA 13,65; 7,65; 1,45 83.447- glej opombo
7)

 
1)

 Francija: za nekatere vrste prispevkov se uporabljajo zgornje meje v različnih višinah. Npr. 8,40% prispevek za 

starostne pokojnine se obračunava do letnega praga 37.032 EUR.  
2)

 Japonska: nad osnovo 127.805 EUR se aplicira mejna stopnja 0,98%. 
3)

 Koreja: nad osnovo 17.925 EUR se aplicira mejna stopnja 5,57%. 
4)

 Poljska: zgornja meja 25.964 EUR se nanaša na pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 
5)

 Slovaška: 0,8% prispevek delodajalca nima zgornje meje. 
6)

 Švica: zgornja meja se ne uporablja; izjema je 1% oz. 2% prispevek (odvisno od višine osnove) za primer 

brezposelnosti, ki se plačuje do zgornje meje 260.093 EUR. 
7)

 ZDA: nad osnovo 83.447 se aplicira mejna stopnja 1,45%. 

Za države, kjer stopnje prispevkov variirajo glede na regijo, se vrednosti nanašajo na reprezentativen primer. 

Za države izven evro območja je uporabljen referenčni tečaj Banke Slovenije z dne 31.12.2012. 

Vir: OECD, 2013; lastni izračun iz OECD podatkov - vrednosti se lahko razlikujejo od dejanskih vrednosti zaradi 

zaokroževanja pri izračunih. 

  



 18 

Za razliko od mnogih EU in OECD držav Slovenija pri zaposlenih delavcih (tj. tistih, ki niso 

samozaposleni, ampak so zaposleni pri delodajalcu) ne uporablja zgornje meje pri prispevkih za 

socialno varnost (»kapice«), nad katero se prispevki več ne obračunavajo, osnova za prispevke je 

celotna bruto plača brez omejitve
3
. Sočasno pa je »kapica« v Sloveniji eksplicitno uzakonjena – 

in sicer za plačilo prispevkov samozaposlenih (samostojnih podjetnikov). Višina »kapice« je pri 

samozaposlenih od 2014 naprej postavljena na 3,5-kratnik povprečne bruto plače. 

 

2.3 Davčna obremenitev plač, kot jo izračunava OECD 

 

OECD-jeva publikacija »Taxing wages 2011-2012« (OECD, 2013) vsebuje izračune za različne 

tipe standardnih posameznikov/družin (samskega posameznika brez otrok, samskega 

posameznika z dvema otrokoma, par z dvema otrokoma ter par brez otrok) pri različnih višinah 

plač. Poleg dohodnine, prispevkov za socialno varnost ter drugih davkov
4
 na plače del izračunov 

upošteva tudi socialne transferje (predvsem otroške dodatke), tako da je izračunan neto 

dohodkovni položaj za vsakega standardnega posameznika/družino. Ker namen besedila ni 

zajetje socialnih transferjev, so v nadaljevanju povzeti samo OECD-jevi izračuni za samskega 

posameznika brez otrok pri 67%, 100% ter 167% povprečne letne bruto plače. Prikazana je 

davčna vrzel (tax wedge), ki je definirana kot vsota prispevkov za socialno varnost delojemalca 

in delodajalca, drugih davkov na plače ter dohodnine, deljena s stroški dela. Stroški dela tako 

vključujejo bruto plačo, prispevke za socialno varnost delodajalca in druge davke na plačo. 

  

                                                 
3
 Več o tem je v delu Majcen, Čok, Ogorevc (2010). 

4
 OECD v izračunih ne upošteva ostalih obveznih dajatev, ki niso davki (non-tax compulsory payments), tako da se 

dejanski stroški dela v posameznih državah lahko razlikujejo od teh, ki so predstavljeni v izračunih. 
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Tabela 10: Davčna vrzel pri različnih višinah letne bruto plače v letu 2012 (v % stroškov dela) 

 67% PLBP 100% PLBP 167% PLBP 
Rang (glede na 

100 % PLBP) 

Belgija 50.5 56.0 61.0 1 

Francija 47.1 50.2 54.0 2 

Nemčija 45.6 49.8 51.2 3 

Madžarska 47.6 49.4 50.6 4 

Avstrija 44.2 48.9 51.4 5 

Italija 44.5 47.6 53.0 6 

Švedska 40.7 42.8 50.7 7 

Finska 36.7 42.5 48.5 8 

Češka 39.3 42.4 44.9 9 

Slovenija
1)

 38.5 (11) 42.3 (10) 47.3 (9) 10 

Grčija 38.6 41.9 47.0 11 

Španija 37.0 41.4 43.6 12 

Estonija 39.2 40.4 41.4 13 

Slovaška 36.9 39.6 41.6 14 

Danska 37.0 38.6 45.1 15 

Nizozemska 33.2 38.6 42.3 16 

Turčija 36.1 38.2 41.6 17 

Norveška 34.3 37.6 43.2 18 

Portugalska 32.0 36.7 42.5 19 

Luksemburg 28.9 35.8 43.1 20 

Poljska 34.6 35.5 36.2 21 

Islandija 29.9 34.5 39.0 22 

V. Britanija 28.2 32.3 38.1 23 

Japonska 29.9 31.2 34.1 24 

Kanada 26.1 30.8 32.9 25 

ZDA 27.4 29.6 34.4 26 

Avstralija 21.5 27.2 33.0 27 

Irska 20.1 25.9 38.2 28 

Švica 18.6 21.5 26.0 29 

Koreja 18.0 21.0 22.6 30 

Izrael 12.5 19.2 27.4 31 

Mehika 13.5 19.0 21.9 32 

Nova Zelandija 13.1 16.4 22.4 33 

Čile 7.0 7.0 7.9 34 

     

OECD 32.0 35.6 39.9  
1)

 Slovenija - v oklepaju je rang pri davčni vrzeli za posamezno višino PLBP. 

Države so rangirane glede na davčno vrzel pri 100% PLBP. 

PLBP: povprečna letna bruto plača. 

Vir: OECD, 2013. 

 

Slovenija pri vseh treh višinah bruto plač uvrščena relativno visoko glede davčne vrzeli oz. glede 

deleža davkov v stroških dela. Pri povprečni bruto plači (100% PLBP) tako vsota prispevkov 

delojemalca in delodajalca ter dohodnine skupaj predstavlja 42,3% stroškov dela, kar jo uvršča 

na 10. mesto med državami OECD. Pri 67% PLBP je uvrščena na 11. mesto, pri 167% PLBP pa 

na 9. mesto med prikazanimi državami. 
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V Tabeli 11 je posebej prikazana struktura davčne vrzeli za povprečno letno bruto plačo (100% 

PLBP). Za Slovenijo je prikazan tudi rang v okviru posamezne komponente davčne vrzeli. 

 

Tabela 11: Struktura davčne vrzeli pri povprečni letni bruto plači v letu 2012 (v % stroškov 

dela) 

  Komponente davčne vrzeli 

Rang (glede na 

»Davčna vrzel- 

celotna«) 

Država 
Davčna vrzel-

celotna 
Dohodnina 

Prispevki-

delojemalec 

Prispevki-

delodajalec 

 

Dohodnina+ 

Prispevki-

delojemalec 

  a+b+c a b c a+b 

1 Belgija 56.0 22.1 10.8 23.2 32.9 

2 Francija 50.2 10.2 9.5 30.6 19.7 

3 Nemčija 49.7 16.0 17.3 16.4 33.3 

4 Madžarska 49.4 12.8 14.4 22.2 27.2 

5 Avstrija 48.9 12.3 14.0 22.6 26.3 

6 Italija 47.6 16.1 7.2 24.3 23.3 

7 Švedska 42.8 13.6 5.3 23.9 18.9 

8 Finska 42.5 17.7 6.2 18.6 23.9 

9 Češka 42.4 8.8 8.2 25.4 17.0 

10 Slovenija1) 42.3 (10) 9.4 (24) 19.0 (1) 13.9 (16) 28.4 (5) 

11 Grčija 41.9 6.9 12.8 22.2 19.7 

12 Španija 41.4 13.5 4.9 23.0 18.4 

13 Estonija 40.4 12.7 2.1 25.6 14.8 

14 Slovaška 39.6 7.4 10.5 21.8 17.9 

15 Danska 38.6 36.2 2.7 0.0 38.9 

16 Nizozemska 38.6 14.9 13.9 9.7 28.8 

17 Turčija 38.2 11.1 12.9 14.2 24.0 

18 Norveška 37.6 19.1 6.9 11.6 26.0 

19 Portugalska 36.7 8.7 8.9 19.2 17.6 

20 Luksemburg 35.8 13.8 11.0 11.0 24.8 

21 Poljska 35.5 5.8 15.3 14.4 21.1 

22 Islandija 34.5 26.8 0.4 7.2 27.2 

23 V. Britanija 32.3 14.0 8.5 9.8 22.5 

24 Japonska 31.2 6.6 12.0 12.6 18.6 

25 Kanada 30.8 13.6 6.6 10.6 20.2 

26 ZDA 29.6 15.6 5.1 8.9 20.7 

27 Avstralija 27.2 21.6 0.0 5.6 21.6 

28 Irska 25.9 13.4 2.9 9.7 16.3 

29 Švica 21.5 9.7 5.9 5.9 15.6 

30 Koreja 21.0 4.4 7.4 9.2 11.8 

31 Izrael 19.2 7.5 7.3 4.4 14.8 

32 Mehika 19.0 7.3 1.2 10.5 8.5 

33 Nova Zelandija 16.4 16.4 0.0 0.0 16.4 

34 Čile 7.0 0.0 7.0 0.0 7.0 

       

 OECD 35.6 13.1 8.2 14.4 21.3 

 1)
 Slovenija – v oklepaju je rang pri posamezni komponenti davčne vrzeli. 

Vir: OECD, 2013. 
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Z vidika celotne davčne vrzeli pri povprečni letni bruto plači (100% PLBP), izražene kot delež 

stroškov dela, je v letu 2012 Slovenija zasedla 10. mesto med prikazanimi državami. Z vidika 

deleža dohodnine v stroških dela je zasedla 24. mesto, z vidika prispevkov delojemalca 1. mesto, 

z vidika prispevkov delodajalca pa 16. mesto. Če izpostavimo celotni vidik obremenitve 

delojemalca in upoštevamo skupni delež prispevkov delojemalca in dohodnine, potem se 

Slovenija uvrsti na 5. mesto med 34 državami OECD. Samo v štirih državah (Danski, Nemčiji, 

Belgiji in Nizozemski) delojemalci nosijo večji delež davčnega bremena, ki odpade na 

povprečno letno bruto plačo. 
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3 Obstoječa porazdelitev dohodka in davkov v Sloveniji 
 

Tabela 12 prikazuje povprečne vrednosti bruto-bruto dohodka (tj. bruto dohodka s pripadajočimi 

delodajalčevimi prispevki za socialno varnost), celotnih prispevkov za socialno varnost (skupaj 

delodajalčev in delojemalčev del), dohodnine ter neto dohodka za vse posameznike, ki so v letu 

2012 prejeli katerikoli dohodek, ki je obdavčljiv z dohodnino. Posebej so prikazane vrednosti 

obveznih prispevkov za zdravstveno zavarovanje (skupaj delodajalčev in delojemalčev del), 

izračunane ob predpostavki, da prispevki za zdravstveno zavarovanje predstavljajo 0,352 delež 

(=13,45%/38,2%) celotnih prispevkov. 

 

V izračunu so upoštevani vsi s progresivno dohodnino obdavčeni viri dohodkov. Decilne skupine 

so oblikovane glede na neto dohodek (tj. bruto dohodek zmanjšan za delojemalčev del 

prispevkov za socialno varnost ter dohodnino). 

 

Poleg povprečnih vrednosti so pri vsaki kategoriji prikazani deleži, ki pripadajo posameznim 

decilnim skupinam (npr. povprečni bruto-bruto dohodek v peti decilni skupini znaša 10.680 

EUR, peta decilna skupina razpolaga s 7,2% vsega bruto-bruto dohodka). 

 

Tabela 12: Porazdelitev dohodka in davkov pri prejemnikih obdavčljivega dohodka v letu 2012, 

povprečne vrednosti (v EUR) 

Decilna 

skupina 

Bruto-

bruto 

dohodek 

Delež

(v %) 

Prispevki-

celotni 

Delež 

(v %) 
Dohodnina 

Delež

(v %) 

Neto 

dohodek 

Delež 

(v %) 

1 2.030 1,4 218 0,7 12 0,1 1.801 1,8 

2 4.971 3,4 359 1,1 22 0,2 4.590 4,5 

3 6.915 4,7 791 2,4 19 0,1 6.105 6,0 

4 8.744 5,9 1.413 4,2 76 0,6 7.255 7,1 

5 10.680 7,2 2.134 6,4 292 2,2 8.254 8,1 

6 12.469 8,4 2.593 7,8 562 4,3 9.314 9,2 

7 14.795 10,0 3.303 9,9 869 6,7 10.623 10,4 

8 18.074 12,2 4.350 13,1 1.276 9,8 12.448 12,2 

9 23.670 16,0 6.077 18,2 2.174 16,6 15.420 15,2 

10 45.758 30,9 12.056 36,2 7.751 59,4 25.950 25,5 

 

Decilna 

skupina 

Prispevki-

zdravstvo 

Delež

(v %) 

1 77  1,4 

2 126  3,4 

3 279  4,7 

4 498  5,9 

5 751  7,2 

6 913  8,4 

7 1.163  10,0 

8 1.532  12,2 

9 2.140  16,0 

10 4.245  30,9 

Vir: lastni izračun. 

 



 23 

Tabela 13 prikazuje enake spremenljivke kot Tabela 12, le da so pri njenem izračunu upoštevani 

samo tisti posamezniki, ki jim je bila v letu 2012 odmerjena dohodnina. Za leto 2012 je bila 

dohodnina odmerjena 1.003.104 posameznikom (DURS, 2014). V primerjavi s Tabelo 12 

manjkajo tako podatki o dobri tretjini posameznikov, katerih obdavčljiv dohodek je prenizek, da 

bi jim bila dohodnina odmerjena. 

 

Tabela 13: Porazdelitev dohodka in davkov pri posameznikih, ki jim je bila odmerjena 

dohodnina v letu 2012, povprečne vrednosti (v EUR) 

Decilna 

skupina 

Bruto-

bruto 

dohodek 

Delež

(v %) 

Prispevki-

celotni 

Delež 

(v %) 
Dohodnina 

Delež

(v %) 

Neto 

dohodek 

Delež 

(v %) 

1 7.929 3,7 1.613 3,0 143 0,6 6.174 4,6 

2 10.910 5,2 2.743 5,0 324 1,4 7.844 5,8 

3 12.703 6,0 3.258 6,0 678 3,0 8.766 6,5 

4 14.367 6,8 3.727 6,8 887 3,9 9.752 7,3 

5 16.246 7,7 4.284 7,8 1.164 5,1 10.797 8,0 

6 18.470 8,7 4.960 9,1 1.437 6,3 12.074 9,0 

7 20.194 9,5 5.006 9,2 1.610 7,1 13.577 10,1 

8 23.944 11,3 6.186 11,3 2.217 9,8 15.542 11,6 

9 30.073 14,2 7.918 14,5 3.367 14,8 18.788 14,0 

10 56.658 26.8 14.943 27,4 10.867 47,9 30.849 23,0 

 

Decilna 

skupina 

Prispevki-

zdravstvo 

Delež

(v %) 

1 568 3,0 

2 966 5,0 

3 1.147 6,0 

4 1.312 6,8 

5 1.508 7,8 

6 1.746 9,1 

7 1.763 9,2 

8 2.178 11,3 

9 2.788 14,5 

10 5.261 27,4 

Vir: lastni izračun. 

 

Rezultati iz Tabele 13 kažejo, da zgornje tri decilne skupine (30% oz. 300.000 posameznikov) 

plačajo 53,2% celotnih prispevkov ter 72,5% celotne dohodnine. V Tabeli 13 so zajeti vsi 

posamezniki, ki jim je bila odmerjena dohodnina, razdelitev davkov med posamezne kategorije 

(ki v tabeli ni posebej prikazana), tj. na zaposlene, samozaposlene, upokojence, ostale pa pokaže, 

da na aktivni del populacije odpadejo praktično vsi prispevki za socialno varnost ter 94% 

dohodnine, upokojenci plačajo preostalih 6% celotne dohodnine. 

 

V letu 2012 je bilo zbranih 2.077,1 milijonov EUR dohodnine ter 5.244,1 milijonov prispevkov 

za socialno varnost (Ministrstvo za finance, 2013). 
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4 Projekcije prebivalstva ter izdatkov za pokojninski sistem 
 

Vprašanje dolgoročnega financiranja zdravstvenega sistema je neločljivo povezano s staranjem 

prebivalstva, saj se izdatki za zdravstvene storitve s starostjo strmo povečujejo. 

 

Slika 1 prikazuje demografsko piramido slovenske populacije v letu 2012, Sliki 2 in 3 pa 

dolgoročne projekcije števila in strukture prebivalstva Slovenije, ki temeljijo na demografskih 

predpostavkah EUROPOP2010
5
, natančneje, na srednji varianti teh predpostavk, ki za Slovenijo 

predvidevajo porast stopnje rodnosti iz 1,54 v letu 2010 na 1,65 do leta 2060. Življenjsko 

pričakovanje za moške ob rojstvu naj bi se povečalo s 75,8 leta v letu 2010 na 84 let v letu 2060, 

za ženske pa z 82,3 na 88,8 let. Neto letne migracije v Slovenijo naj bi se v obravnavanem 

obdobju zmanjšale z 11.000 na 3.800. Skupno število prebivalstva se pri teh predpostavkah v 

obravnavanem obdobju ne bi spremenilo, delež prebivalcev, starejših od 65 let, pa naj bi se 

skoraj podvojil (iz 16,5% na 31,5%), delež prebivalcev, starejših od 80 let, pa naj bi se potrojil 

(iz 4,0% na 12,8%). 

 

Slika 1: Število in struktura prebivalstva Slovenije leta 2012 

 
     Vir: lastni izračun. 

  

                                                 
5
 Glej http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home. 
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Slika 2: Projekcije števila prebivalstva Slovenije 

 
 

Vir: lastni izračun. 

 

Slika 3: Projekcije strukture prebivalstva Slovenije 

 
Vir: lastni izračun. 

 

Iz zgornjih slik je razvidno, da se slovenska populacija stara, kar se odraža tudi v dolgoročnih 

projekcijah pokojninskega sistema, ki so predstavljene v nadaljevanju. 
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Slika 4: Projekcije števila upokojencev in zavarovancev 

 
Vir: lastni izračun. 

 

V Sliki 4 in 5 so predstavljene projekcije, povezane s pokojninskim sistemom, ob upoštevanju 

starega (ZPIZ-1) in novega (ZPIZ-2) pokojninskega sistema. Pri izračunih so upoštevane srednja 

varianta predpostavk EUROPOP2010 ter makroekonomske predpostavke EUROSTAT-a. Pri 

slednjih naj bi se stopnje zaposlenosti v starostni skupini 15-64 let povišale iz 66,4% v letu 2010 

na 70,5% v letu 2060. BDP naj bi v tem obdobju v povprečju rastel s stopnjo 1,3%, stopnja 

brezposelnosti naj bi se znižala iz 7,4 na 5,7%. 

 

Polna črta predstavlja projekcije po nedavni pokojninski reformi (ZPIZ-2), črtkana črta pa 

projekcije pred reformo, po starem pokojninskem sistemu (ZPIZ-1). Iz Slike 4 je razvidno, da se 

kljub pokojninski reformi razmerje med številom zavarovancev in upokojencev zmanjšuje, po 

določeni točki pa začne število upokojencev presegati število zavarovancev. 

 

Iz Slike 5 je razvidno, da kljub pokojninski reformi delež izdatkov za pokojnine v BDP narašča. 

Po našem mnenju je dolgoročno nemogoče financirati takšen porast pokojnin, zato menimo, da 

bodo v prihodnje potrebne dodatne pokojninske reforme, ki bodo upočasnile rast izdatkov za 

pokojnine in s tem tudi nadaljnje upadanje razmerja med aktivno in upokojeno populacijo, kot je 

prikazano v Sliki 4. Izdatki za pokojnine bodo v prihodnje zelo verjetno višji kot so danes, zaradi 

javno finančnih omejitev pa po našem mnenju ne bodo mogli doseči velikosti iz Slike 5. 
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Slika 5: Projekcija deleža pokojnin v BDP 

 
Vir: lastni izračun. 

 

Ne glede na parametre upokojevanja in izvedbe novih pokojninskih reform so stroški 

zdravstvenih storitev povezani s starostjo posameznika. Starejši posameznik potrebuje več 

zdravstvenih storitev, neodvisno od tega ali je zaposlen ali upokojen.  

 

Pri stroških, ki so povezani s staranjem prebivalstva, pa poleg zdravstvenega in pokojninskega 

sistema ne smemo pozabiti še na sistem dolgotrajne oskrbe, za katerega veljajo podobni časovni 

trendi kot za prva dva. 
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5 Porazdelitev izdatkov, števila izdanih receptov ter prvih 

kurativnih obiskov pri zdravniku po starostnih skupinah v letu 

2012 
 

V tem poglavju so podrobneje prikazani podatki iz leta 2012, ki se nanašajo na plačila 

zdravstvenih izdatkov, število izdanih receptov in število prvih kurativnih obiskov pri zdravniku, 

ločeno po enoletnih starostnih skupinah (od 15. leta naprej) in spolu. Podatki za starostne 

skupine nad 90 let so združeni v enotno starostno skupino 90+. 

Prikazani podatki temeljijo na povprečnih vrednosti za posamezne spremenljivke, ki so jih 

pripravile zavarovalnice, ki izvajajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Nanašajo se le na tiste 

zdravstvene izdatke, recepte in prve kurativne obiske pri zdravniku, pri katerih je s 

sofinanciranjem poleg obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ) udeleženo tudi dopolnilno 

zdravstveno zavarovanje (DZZ). V podatkih sta upoštevana oba dela: del, ki ga financira OZZ in 

del, ki ga financira DZZ. 

Podatke smo v nadaljevanju vgradili v prilagojeno različico dinamičnega pokojninskega 

mikrosimulacijskega modela ter jih uporabili za oceno uvedbe direktnih zasebnih plačil v obliki 

participacije pri prvem kurativnem obisku zdravnika in pri izdaji zdravila na recept ter v obliki 

letne odbitne franšize, kot možnega scenarija pokrivanja bodočega finančnega primanjkljaja v 

zdravstvenem sistemu, ki nastane kot posledica demografskih gibanj, rasti BDP, ne-

demografskih dejavnikov in eventualne ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. 

 

5.1 Porazdelitev izdatkov 

 

Izdatki za zdravstvene storitve so bili za vsako enoletno starostno skupino in spol grupirani v šest 

razredov izdatkov: 1) 0-100, 2) 100-200, 3) 200-300, 4) 300-400, 5) 400-500 in 6) 500+ EUR.  

 

Na Sliki 6 prikazujemo povprečno višino izdatkov glede na starost in spol. Krivulji ne vsebujeta 

izdatkov za otroke do petnajstega leta starosti kot tudi ne izdatkov, ki jih v celoti krije samo 

obvezno zdravstveno zavarovanje. Kljub temu jasno kažeta na povečevanje izdatkov z 

dviganjem starosti – tako ženske presežejo sedanjo povprečno letno premijo DZZ (332,4 EUR) 

pri 37 letih, moški pa pri 43 letih. Povprečni letni izdatek 1.000 EUR pa presežejo moški pri 62 

letu starosti ter ženske pri 64 letih starosti.  

V obdobju starosti 26-56 let povprečni izdatki za zdravstvo žensk presegajo povprečne izdatke 

moških. Po starosti 56 let pa povprečni izdatki moških presegajo povprečne izdatke žensk – in 

razlika s starostjo narašča. 
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Slika 6: Povprečna višina izdatkov glede na starost in spol (v EUR) 

 
Vir: lastni izračun. 

 

Kumulativne izdatke glede na starost in spol prikazujemo v Sliki 7. Podatki kažejo, da je bilo v 

letu 2012 porabljenih 50% vseh izdatkov za moške med 15 in 64 leti starosti (84% celotne 

populacije moških nad 15 let starosti) oz. za ženske med 15 in 67 leti starosti (80% celotne 

populacije žensk nad 15 let starosti). To pomeni, da je le 16% najstarejših moških (ter 20% 

najstarejših žensk) povzročilo 50% vseh izdatkov. Koncentracijo izdatkov pri najstarejših osebah 

potrjuje tudi podatek, da moški, starejši od 70 let, ki predstavljajo le še slabih 10% moške 

populacije, porabijo dobro tretjino vseh sredstev (ženske starejše od 76 let, ki predstavljajo 10% 

ženske populacije, pa 29% vseh sredstev). 

 

Slika 7: Kumulativni delež izdatkov glede na starost in spol (v %) 

 
Vir: lastni izračun. 

 

Kakšno pa je gibanje izdatkov po posameznih starostnih skupinah? Rezultate prikazujemo v 

Sliki 8 in 9. 
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Slika 8: Deleži razredov izdatkov glede na starost; moški (v %) 

 
Vir: lastni izračun. 

 

Slika 9: Deleži razredov izdatkov glede na starost; ženske (v %) 

 
Vir: lastni izračun. 

 

Prvi razred izdatkov, ki zajema zavarovance z izdatki med 0 in 100 EUR, se pričakovano krči s 

višanjem starosti in po 80 letu starosti večinoma izgine. Razredi med 100-500 EUR se pojavijo 

dokaj hitro z višanjem starosti, pri čemer pa je dinamika gibanja deležev teh razredov med 

spoloma različna (Sliki 8 in 9). Po 80. letu starosti se ti razredi ustalijo na povprečni višini dobrih 

šest odstotkov celotne populacije, medtem ko se zadnji, šesti, razred z izdatki nad 500 EUR, 

ustali na povprečno 75% celotne populacije, ne glede na spol. 

 

Kako zelo so koncentrirani izdatki v višjih razredih izdatkov, nam kažejo tudi podatki o deležu 

zavarovancev, razporejenih po njih. Tako je v prvih petih razredih izdatkov zajetih 78% vseh 

moških (70% žensk) starejših 15 in več let, ki dosegajo le 11% (ženske 12%) vseh izdatkov. 
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Zadnji, šesti razred pa zajema 22% vseh moških (30% vseh žensk), za katere se porabi 89% vseh 

izdatkov (pri ženskah 88%). 

 

V zadnjem, šestem razredu izdatkov (500+ EUR) so prisotni zavarovanci iz skoraj vseh 

starostnih skupin. Toda, ali prihaja tudi v tem razredu do koncentracije zavarovancev glede na 

starost? Odgovor je pozitiven, saj je od skupnega števila moških v šestem razredu polovica 

starejših od 63 let in le-ti dosegajo 57% vseh izdatkov v šestem razredu; od skupnega števila 

žensk v tem razredu pa je polovica starejših od 64 let in le-te dosegajo 58% vseh izdatkov v 

šestem razredu. 

 

Slika 10: Kumulativni deležev zavarovancev in izdatkov v šestem razredu; moški (v %) 

 
Vir: lastni izračun. 

 

Slika 11: Kumulativni deležev zavarovancev in izdatkov v šestem razredu; ženske (v %) 

 
Vir: lastni izračun. 
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5.2 Porazdelitev števila prvih kurativnih obiskov pri zdravniku 

 

Analiza podatkov o povprečnem številu prvih kurativnih obiskov (prvih obiskov) pri zdravniku 

odkriva podobno gibanje kot pri izdatkih – s starostjo se vztrajno povečuje (Slika 12). Očitno je, 

da je povprečno število prvih obiskov pri ženskah pri vseh starostih višje kot pri moških, se pa v 

višjih starostnih skupinah ta razlika znižuje in ponovno poveča v najvišjih starostnih skupinah. 

To se hkrati odrazi tudi v povprečnem številu prvih obiskov pri zdravniku, preračunano na 

celotno populacijo nad 15 let starosti, saj je povprečje za ženske višje (3,4) od povprečja za 

moške (2,3). 

 

Slika 12: Povprečno števila prvih obiskov pri zdravniku glede na starost in spol 

 
Vir: lastni izračun. 

 

5.3 Porazdelitev števila izdanih receptov 

 

Analiza podatkov o povprečnem številu izdanih receptov kaže podobno gibanje kot pri izdatkih 

in številu prvih obiskov pri zdravniku – s starostjo se vztrajno povečuje (Slika 13). Povprečno 

število izdanih receptov je pri ženskah v celotnem opazovanem obdobju starosti višje kot pri 

moških, se pa v višjih starostnih skupinah ta razlika znižuje in ponovno poveča v najvišjih 

starostnih skupinah. To se hkrati odrazi tudi v povprečnem številu izdanih receptov, preračunano 

na celotno populacijo nad 15 let starosti, saj je povprečje za ženske višje (8,3) od povprečja za 

moške (5,9). 
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Slika 13: Povprečno število izdanih receptov glede na starost in spol  

 
Vir: lastni izračun. 

 

V nadaljevanju prikazujemo deležev prvih obiskov, izdanih receptov in izdatkov glede na starost 

zavarovancev (Sliki 14 in 15). Vsi trije deleži pričakovano naraščajo s starostjo - pri obeh spolih 

pa lahko opazimo, da je delež prvih obiskov pri nižjih starostnih skupinah večji tako od deleža 

skupnih izdatkov kot tudi deleža izdanih receptov. Npr. iz Slike 14 je razvidno, da na 30 letne 

moške odpade 1% vseh prvih obiskov, 0,5% vseh izdatkov in malo manj kot 0,5% vseh izdanih 

receptov. 

 

 

Slika 14: Deleži prvih obiskov, izdanih receptov in izdatkov glede na starost; moški (v %) 

 
Vir: lastni izračun. 
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Slika 15: Deleži prvih obiskov, izdanih receptov in izdatkov glede na starost; ženske (v %) 

 
Vir: lastni izračun. 

 

Delež prvih obiskov se po 57. letu starosti pri moških začne zmanjševati, deleži izdatkov in 

izdanih receptov pa naraščajo do starosti 65 let in nato pričnejo padati. Gibanje deležev po 57. 

letu starosti je pri ženskah drugačno, saj se delež prvih obiskov ohranja na doseženi ravni oz. 

celo rahlo narašča do 82. leta starosti (deleža izdatkov in izdanih receptov pa naraščata do 82. 

leta starosti).  

 

Pri obeh spolih je tudi očitna zelo visoka korelacija med deleži izdatkov in deleži izdanih 

receptov (korelacijski koeficient znaša 0,996 za moške in 0,993 za ženske). 
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6 Ocena dolgoročne javno finančne vzdržnosti zdravstvenega 

sistema in možnih virov financiranja 
 

V tem poglavju podajamo oceno dolgoročne javno finančne vzdržnosti zdravstvenega sistema in 

možnih virov financiranja. Pri projekcijah izdatkov za zdravstvo smo primarno uporabili 

izračune, ki jih je leta 2012 pripravila Evropska komisija, natančneje Directorate-General for 

Economic and Financial Affairs (DG ECFIN) ter Economic Policy Committee (EPC) ter so 

objavljeni v publikaciji z naslovom »The 2012 Ageing Report: Economic and budgetary 

projections for the EU27 Member States (2010-2060)« (European Economy 2|2012). 

 

V obdobju po pripravi tega poročila je Slovenija pripravila in izpeljala novo reformo na področju 

pokojninskega sistema, ki bo vplivala na spremembe tako v stopnjah aktivnosti slovenskega 

gospodarstva, kot tudi na spremembe v rasti BDP. Zato smo za oceno gibanja nekaterih 

finančnih virov zdravstvenega sistema uporabili prilagojeno različico dinamičnega 

pokojninskega mikrosimulacijskega modela, ki dejansko povezuje pet ločenih modulov: 

demografskega, dohodninskega, ekonomski modul, modul generacijskih računov in pokojninski 

modul
6
. 

 

6.1 Projekcije izdatkov za zdravstvo in obstoječih virov financiranja do leta 

2060 

 

Pregled starostno in spolno specifičnih izdatkov za zdravstvo per capita so pripravile države 

članice EU. Na tej osnovi je Evropska komisija za vse članice izračunala enajst različnih 

scenarijev, pri čemer je bila osnovna predpostavka, da se zdravstveni sistem v obravnavanem 

obdobju ne bo spreminjal (Tabela 14). Vsi scenariji upoštevajo spremembe v demografski 

strukturi prebivalstva, pri vseh naj bi se javni izdatki za zdravstvo povečevali z rastjo BDP per 

capita (izjemo predstavlja scenarij delovna aktivnost, ki predpostavlja povečevanje z rastjo 

produktivnosti dela). Scenariji pa se razlikujejo pri predpostavkah glede pričakovanega trajanja 

življenja, izboljšanja zdravstvenega stanja, dohodkovne elastičnosti povpraševanja po 

zdravstvenih storitvah, višine stroškov zdravljenja v zadnjih letih življenja, rasti zdravstvenih 

izdatkov po starosti in spolu ter rasti posameznih sestavnih delov teh izdatkov. Podrobnejši opis 

posameznih scenarijev je podan v poročilu »The 2012 Ageing Report«, na straneh 168-173. V 

nadaljevanju bomo opisali le referenčni AWG scenarij, katerega rezultate smo uporabili pri 

izdelavi študije.  

 

Referenčni AWG (Ageing Working Group) scenarij kombinira predpostavke demografskega 

scenarija, scenarija konstantnega zdravja in scenarija dohodkovne elastičnosti. Tako naj bi 

polovico dodatnih let pričakovanega trajanja življenja preživeli zdravi, dohodkovna elastičnost 

povpraševanja po zdravstvenih storitvah
7
 naj bi bila na začetku obdobja 1,1 in naj bi se do konca 

obravnavanega obdobja postopno zniževala na 1,0. Stališče EPC-ja je, da naj bi se ta scenarij 

uporabljal tudi širše v fiskalni politiki in pri določanju srednjeročnih fiskalnih ciljev. Zato smo se 

                                                 
6
 Glej Majcen et all, 2012. Model v veliki meri temelji na podatkih Statističnega urada Republike Slovenije. 

7
 Dohodkovna elastičnost povpraševanje po zdravstvenih storitvah v velikosti 1,0 pomeni, da če se dohodek poveča 

za 1,0%, se tudi povpraševanje po zdravstvenih storitvah poveča za 1,0%  
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odločili, da bomo v študiji uporabili predpostavke iz tega scenarija. Naj omenimo še, da je bil v 

poročilu dodan še ti. tvegani scenarij, ki s predpostavljeno višjo dohodkovno elastičnostjo 

ocenjuje višje možne rasti javnih izdatkov za zdravstvo in s tem tudi večji pritisk na dolgoročno 

vzdržnost zdravstvenega sistema. 
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Tabela 14: Pregled scenarijev in uporabljenih predpostavk za dolgoročno oceno javnih izdatkov 

za zdravstvo 

 

Projekcije 

prebivalstva 

Starostni profili 

izdatkov za 

zdravstvo 

Gibanje stroškov na 

enoto 

Dohodkovna 

elastičnost 

povpraševanja 

I. Čisti demografski scenarij EUROPOP2010 
2010 profili 

konstantni 
GDP per capita 1,0 

II. Scenarij daljšega 

pričakovanega trajanja 

življenja 

Življenjsko 

pričakovanje 

višje za 1 leto 

2060 

2010 profili 

konstantni 
GDP per capita 1,0 

III. Scenarij konstantnega 

zdravja 
EUROPOP2010 

Premik 

starostnih 

profilov iz 2010 

skladno z življ. 

pričakovanjem 

GDP per capita 1,0 

IV. Scenarij izdatkov 

povezanih s smrtjo 
EUROPOP2010 

2010 profili 

konstantni 

(ločitev profilov 

za umrle in 

preživele) 

GDP per capita 1,0 

V. Scenarij dohodkovne 

elastičnosti 
EUROPOP2010 

2010 profili 

konstantni 
GDP per capita 

1,1 v letu 2010 

konvergira k 1,0 

do leta 2060 

VI. Scenarij konvergence v 

izdatkih na prebivalca k 

povprečju EU27 

EUROPOP2010 

2010 profili 

konvergirajo k 

povprečnim 

EU27 profilom 

GDP per capita 1,0 

VII. Scenarij visoke delovne 

intenzivnosti 
EUROPOP2010 

2010 profili 

konstantni 
GDP na delovne ure 1,0 

VIII. Scenarij indeksacije po 

komponentah izdatkov (plače, 

zdravila, materialni stroški...) 

EUROPOP2010 
2010 profili 

konstantni 

Indeksacija po 

komponentah izdatkov 
1,0 

IX. Scenarij ne-demografskih 

dejavnikov 
EUROPOP2010 

2010 profili 

konstantni 
GDP per capita 

1,3 v letu 2010 

konvergira k 1,0 

do leta 2060 

X. Referenčni AWG scenarij EUROPOP2010 

Premik 

starostnih 

profilov iz 2010 

za polovico 

višjega 

življenjskega 

pričakovanja 

GDP per capita 

1,1 v letu 2010 

konvergira k 1,0 

do leta 2060 

XI. Tvegani scenarij EUROPOP2010 

Premik 

starostnih 

profilov iz 2010 

za polovico 

višjega 

življenjskega 

pričakovanja 

GDP per capita 

1,3 v letu 2010 

konvergira k 1,0 

do leta 2060 

Vir: Evropska komisija, 2012. 
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Izhodišče pri izračunih Evropske komisije za Slovenijo predstavlja stanje javnih izdatkov za 

zdravstvo v letu 2010, ki je ob uporabi metodologije Sistema zdravstvenih računov (System of 

Health Accounts - SHA) po izločitvi izdatkov za dolgotrajno oskrbo znašalo 6,1% (Tabela 15). 

Ob upoštevanju različnih uporabljenih scenarijev se projekcije povečanja javnih izdatkov za 

zdravstvo v Sloveniji za obdobje 2010-2025 gibljejo v razponu od 0,2-1,0 odstotne točke BDP 

ter v razponu od 0,5-2,6 odstotnih točk BDP za celotno obdobje 2010-2060 (Tabela 15). 

 

Po referenčnem AWG scenariju naj bi se javni izdatki za zdravstvo v Sloveniji do leta 2025 

povečali za 0,5 odstotne točke BDP, v celotnem obravnavanem obdobju 2010-2060 pa naj bi se 

povečali za 1,1 odstotne točke BDP iz 6,1% na 7,2% BDP. To povečanje je enako povprečnemu 

povečanju izdatkov za EU-27. 

 

Rezultati tveganega scenarija so po pričakovanju precej slabši. Po tem scenariju naj bi se javni 

izdatki za zdravstvo v Sloveniji do leta 2025 povečali za 0,8 odstotne točke BDP in do leta 2060 

narastli za 1,7 odstotne točke. 

 

Za potrebe te študije smo uporabili rezultate povečevanja izdatkov za zdravstvo v skladu z 

referenčnim AWG scenarijem. Ob tem se moramo zavedati, da so ti rezultati zmerni in da so v 

realnosti možne tudi višje vrednosti izdatkov in s tem tudi večji pritiski na finančno vzdržnost 

obstoječega zdravstvenega sistema v Sloveniji. 
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Tabela 15: Projekcija javnih izdatkov za zdravstvo v Sloveniji v obdobju 2010-2060 po različnih 

scenarijih 

 

Delež v BDP (v %) 

Sprememba v 

odstotnih točkah 

BDP 

2010 2015 2020 2025 2030 2040 2050 2060 
2010-2060 

SI EU-27 

I. Čisti demografski scenarij 6,1 6,3 6,4 6,6 6,8 7,1 7,3 7,4 1,2 1,3 

II. Scenarij daljšega 

pričakovanega trajanja 

življenja 

6,1 6,3 6,4 6,6 6,8 7,1 7,3 7,5 1,3 1,4 

III. Scenarij konstantnega 

zdravja 
6,1 6,2 6,2 6,3 6,4 6,6 6,6 6,6 0,5 0,5 

IV. Scenarij izdatkov 

povezanih s smrtjo 
6.1 6.2 6.4 6,5 6,7 7.0 7.1 7.2 1.0 - 

V. Scenarij dohodkovne 

elastičnosti  
6,1 6,3 6,5 6,7 7,0 7,3 7,6 7,7 1,5 1,6 

VI. Scenarij konvergence v 

izdatkih na prebivalca k 

povprečju EU27 

6,1 6,3 6,5 6,8 7,0 7,5 7,9 8,2 2,1 1,6 

VII. Scenarij visoke delovne 

intenzivnosti 
6,1 6,5 6,7 6,9 7,2 7,8 8,5 8,7 2,6 1,9 

VIII. Scenarij indeksacije po 

komponentah izdatkov (plače, 

zdravila, materialni stroški 

itd.) 

6,1 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,7 6,8 0,6 2,1 

IX. Scenarij ne-demografskih 

dejavnikov 
6,1 6,5 6,8 7,1 7,5 8,1 8,5 8,7 2,6 2,8 

X. Referenčni AWG scenarij 6,1 6,3 6,4 6,6 6,8 7,0 7,2 7,2 1,1 1,1 

XI. Tvegani scenarij 6,1 6,4 6,6 6,9 7,1 7,5 7,7 7,8 1,7 1,7 

Vir: Evropska komisija, 2012. 

Upoštevani so javni izdatki za zdravstvo po metodologiji SHA, vendar brez izdatkov za dolgotrajno zdravstveno 

oskrbo. 

 

V nadaljevanju podajamo še kratek opis projekcij javnih izdatkov za dolgotrajno oskrbo, saj 

smo pri pripravi podatkov o gibanju izdatkov za zdravstvo upoštevali vse izdatke Zavoda za 

zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), vključno z njegovimi izdatki za dolgotrajno oskrbo.  

 

Tudi projekcije javnih izdatkov za dolgotrajno oskrbo je pripravila Evropska komisija za vse 

članice EU, v obliki devetih različnih scenarijev za obdobje 2010-2060 ob upoštevanju osnovne 

predpostavke, da se sistem dolgotrajne oskrbe v obravnavanem obdobju ne bo spreminjal. 

Podrobnejši opis posameznih scenarijev je podan v poročilu »The 2012 Ageing Report«, na 

straneh 195-246. Vsi scenariji upoštevajo spremembe v demografski strukturi prebivalstva ter 

upoštevajo, da so storitve dolgotrajne oskrbe visoko delovno intenzivne (izdatki za storitve 

dolgotrajne oskrbe se povečujejo z rastjo produktivnosti dela, izdatki za denarne prejemke 

povezane z dolgotrajno oskrbo pa naraščajo z rastjo BDP per capita - izjemo predstavlja čisti 

demografski scenarij, ki predpostavlja, da vsi izdatki za dolgotrajno oskrbo naraščajo z rastjo 

BDP per capita). Scenariji pa se razlikujejo glede predpostavk o izboljšanju zdravstvenega stanja 

prebivalstva, glede prehoda iz neformalne v formalno oskrbo, povečanja pokritosti z dolgotrajno 

oskrbo in glede zmanjševanja razlik v izdatkih na prejemnika med državami EU. 
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Izhodišče pri izračunih Evropske komisije za Slovenijo predstavlja stanje javnih izdatkov za 

dolgotrajno oskrbo v letu 2010, ki je ob uporabi metodologije SHA znašalo 0,9% BDP – 

vključeni so izdatki za dolgotrajno oskrbo iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 

Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ), državnega proračuna in proračunov 

občin. K temu so pri pripravi končnih projekcij prišteti še javni izdatki za denarne prejemke 

povezane z dolgotrajno oskrbo, tako da skupni javni izdatki za dolgotrajno oskrbo v Sloveniji v 

letu 2010 znašajo 1,4% BDP (Tabela 16).  

 

Ob upoštevanju različnih uporabljenih scenarijev se projekcije povečanja javnih izdatkov za 

dolgotrajno oskrbo v Sloveniji za obdobje 2010-2025 gibljejo v razponu od 0,4-1,0 odstotne 

točke BDP ter v razponu od 1,4-4,2 odstotne točke BDP za celotno obdobje 2010-2060 (Tabela 

16). 

 

Tabela 16: Projekcija javnih izdatkov za dolgotrajno oskrbo v Sloveniji v obdobju 2010-2060 po 

različnih scenarijih 

 

 

Delež v BDP (v %) 

Sprememba v 

odstotnih točkah 

BDP 

2010 2015 2020 2025 2030 2040 2050 2060 
2010-2060 

SI EU-27 

I. Referenčni AWG scenarij 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2,4 2,8 3,0 1,6 1,5 

II. Tvegani scenarij  1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2,4 2,8 3,1 1,6 1,8 

III. Čisti demografski scenarij  1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2,3 2,6 2,8 1,4 1,5 

IV. Scenarij daljšega 

pričakovanega trajanja 

življenja 

1,4 1,6 1,7 1,9 2,0 2,5 2,6 2,8 2,0 1,9 

V. Osnovni scenarij  1,4 1,6 1,7 1,8 2,0 2,5 2,9 3,2 1,8 1,7 

VI. Scenarij konstantne 

invalidnosti 
1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2,3 2,7 2,9 1,4 1,4 

VII. Scenarij prehoda v 

formalno oskrbo 
1,4 1,8 2,2 2,4 2,6 3,1 3,6 4,0 2,5 2,6 

VIII. Scenarij konvergence v 

pokritosti z DO k povprečju 

EU27 

1,4 1,7 1,9 2,1 2,4 3,4 4,5 5,6 4,2 3,1 

IX. Scenarij konvergence v 

izdatkih na prejemnika k 

povprečju EU27 

1,4 1,6 1,7 1,8 2,0 2,5 2,9 3,2 1,8 2,0 

Vir: Evropska komisija, 2012.  

 

Referenčni AWG scenarij upošteva vpliv demografskih sprememb, rast javnih izdatkov za 

dolgotrajno oskrbo z rastjo produktivnosti dela ter predpostavlja, da polovico dodatnih let 

pričakovanega trajanja življenja ne bomo potrebovali storitev dolgotrajne oskrbe. Javni izdatki 

za dolgotrajno oskrbo v Sloveniji naj bi se med letom 2010 in letom 2025 povečali za 0,4 

odstotne točke BDP, do leta 2060 pa naj bi se glede na leto 2010 povečali za 1,6 odstotne točke 

na 3,0% BDP. 
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Tvegani scenarij poleg predpostavk referenčnega scenarija upošteva še predpostavko, da se 

bodo povprečni javni izdatki na prejemnika postopoma do konca obravnavanega obdobja 

približevali povprečju EU27. 

 

Za potrebe te študije smo tudi pri projekcijah izdatkov za dolgotrajno oskrbo uporabili rezultate 

povečevanja izdatkov v skladu z referenčnim AWG scenarijem. 

 

V nadaljevanju smo rezultate projekcij javnih izdatkov za zdravstvo in dolgotrajno oskrbo, ki 

izhajajo iz obeh referenčnih AWG scenarijev (tj. za zdravstvo in dolgotrajno oskrbo) uporabili 

za pripravo ocen gibanja posameznih postavk izdatkov za zdravstvo v obdobju 2012-2060, ki ga 

obravnavamo v študiji. Pri tem smo uporabili predpostavko, da bodo privatni izdatki za 

zdravstvo naraščali enako kot javni izdatki za zdravstvo. Tisti del izdatkov, s katerimi ZZZS 

krije izdatke za dolgotrajno oskrbo, pa bo naraščal po stopnji rasti javnih izdatkov za dolgotrajno 

oskrbo. 

 

Med posamezne postavke izdatkov smo tako upoštevali izdatke za zdravstvo, ki jih plačuje 

ZZZS, izdatke ZZZS za dolgotrajno oskrbo, izdatke zavarovalnic za dopolnilno zdravstveno 

zavarovanje, izdatke, ki jih plačujejo za zdravstvo neposredno gospodinjstva in gospodarske 

družbe ter izdatke ZZZS za bolniške nad trideset dni. Vrednost vseh izdatkov je v letu 2012 

znašala 3.238,45 milijonov EUR ali 9,17% BDP (Tabela 17). V tabelo smo vnesli tudi izdatke 

delodajalcev za bolniške do 30 dni, ki so v letu 2011 znašali 224,00 milijonov EUR (0,63% 

BDP), vendar jih pri izračunih nismo upoštevali. Upoštevali nismo tudi sredstev države za 

investicije v zdravstvu. 

 

Pri dolgoročni oceni izdatkov smo za posamezne postavke uporabili stopnje rasti javnih izdatkov 

za zdravstvo oziroma dolgotrajno oskrbo v skladu z referenčnima AWG scenarijema z izjemo 

izdatkov za bolniške, za katere smo predpostavljali, da bodo naraščali z le 50% rastjo javnih 

izdatkov za zdravstvo. Skupni izdatki naj bi tako do leta 2025 narasli na 9,85% BDP, oziroma za 

0,68 odstotne točke, do leta 2060 pa na 11,06% BDP oziroma za 1,89 odstotne točke. 

 

Na drugi strani smo za bazno leto 2012 definirali vire za pokrivanje izdatkov za zdravstvo. Poleg 

prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje so tu še sredstva, ki jih ZZZS prejme v obliki 

nedavčnih prihodkov, sredstva ZPIZ-a za zdravstveno zavarovanje upokojencev in sredstva iz 

naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Sredstva v obliki transferjev iz državnega in 

občinskih proračunov smo v tabeli združili s preostalimi neposredno plačanimi prispevki za 

obvezno zdravstveno zavarovanje. Tem virom smo na koncu dodali še sredstva gospodinjstev in 

gospodarskih družb. Skupen znesek tako definiranih virov je v letu 2012 znašal 3.241,98 

milijonov EUR ali 9,18% BDP. Zaradi popolnosti prikaza smo dodali tudi sredstva delodajalcev 

za plačila bolniških do trideset dni, ki pa jih pri nadaljnjih izračunih nismo upoštevali. 

 

V nadaljevanju smo ocenili gibanje posameznih virov v obravnavanem obdobju 2012-2060. Za 

oceno prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje smo uporabili prilagojeno različico 

dinamičnega pokojninskega mikrosimulacijskega modela, ob upoštevanju izvajanja sedaj 

veljavnega sistema plačevanja prispevkov za socialno varnost, dohodnine ter veljavnega 

pokojninskega sistema, ki v prihodnjih letih postopno zaostruje pogoje upokojevanja. Glede na 

dejstvo, da je rast BDP odvisna od rasti produktivnosti in gibanja zaposlenosti, masa plačanih 
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prispevkov za socialno varnost pa je odvisna od rasti plač (ki rastejo z rastjo produktivnosti) in 

gibanja zaposlenosti, bi moral delež prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje v BDP 

ostajati relativno stabilen tudi na dolgi rok. Rezultati to potrjujejo – njihov delež znaša v letu 

2025 5,43% BDP in v letu 2060 5,34 %BDP. 

 

Tudi za oceno prispevkov ZPIZ-a za zdravstveno zavarovanje upokojencev smo uporabili 

prilagojeno različico dinamičnega pokojninskega mikrosimulacijskega modela, ob upoštevanju 

veljavnega pokojninskega sistema. Dejstvo je, da je nedavna reforma postavila nove temelje za 

pokojninski sistem, vendar v sedanji obliki ne zagotavlja njegove dolgoročne vzdržnosti. Zato je 

nerealno pričakovati, da bo pokojninski sistem ostal nespremenjen. Kakšna bo reforma, ki bo 

zagotovila tudi dolgoročno vzdržnost, v tem trenutku ne vemo, lahko pa predpostavimo temeljne 

popravke sedanjega sistema, ki bi morali temeljiti na podaljšanju pokojninske dobe, zvišanju 

starosti ob upokojitvi, upoštevanju večjega števila let za izračun pokojninske osnove in 

indeksaciji pokojnin z inflacijo. Za potrebe študije smo zato uporabili poenostavljeno 

predpostavko, da bo masa pokojnin v času naraščala za 50% počasneje od ocenjene rasti pri 

izvajanju sedanje reforme. Ob še dodatni predpostavki, da se delež prispevkov za zdravstveno 

zavarovanje upokojencev, ki ga plačuje ZPIZ, v odstotku mase pokojnin izračunan v baznem 

letu, v obravnavanem obdobju ne bo spreminjal, smo izračunali gibanje teh prispevkov in njihov 

delež v BDP. Ta naj bi z 1,01% v letu 2012 do leta 2025 narastel na 1,07% BDP in do leta 2060 

na 1,29% BDP. 

 

Za projekcije premij DZZ smo predpostavili, da naraščajo z rastjo BDP in glede na 

predpostavljene demografske spremembe njihov delež v BDP v prvem delu opazovanega 

obdobja najprej narašča in se nato postopno znižuje ter v letu 2060 doseže 1,35% BDP. 

 

Za nedavčne prihodke smo predpostavili, da rastejo enako kot raste BDP, zato njihov delež v 

BDP ostaja v obravnavanem obdobju nespremenjen (0,12%). Za sredstva gospodinjstev in 

gospodarskih družb pa smo predpostavili, da naraščajo enako kot javni izdatki za zdravstvo - z 

vidika primanjkljaja v zdravstvenem sistemu so torej nevtralna - nanj ne vplivajo. 

 

Na osnovi projekcij izdatkov za zdravstvo in virov za njihovo pokrivanje smo v nadaljevanju 

ocenili primanjkljaj v zdravstvenem sistemu, ki bo do leta 2025 narastel na 0,43% BDP in do 

leta 2060 na 1,43% BDP. Poimenovali smo ga Primanjkljaj I. Če te deleže BDP-ja iz leta 2025 

oz. 2060 apliciramo na BDP iz leta 2012, dobimo znesek 152,1 oz. 503,8 milijonov EUR. 

 

Ob predpostavki ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja
8
 pa bi primanjkljaj v letu 

2015 narastel na 643,4 milijonov EUR oz. na 981,7 milijonov EUR v letu 2060 (preračunano na 

BDP iz 2012) – ta primanjkljaj smo poimenovali Primanjkljaj II.  

 

 

                                                 
8
 Posledice ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in njegovo nadomestitev s povišanjem obstoječih 

prispevkov za zdravstveno zavarovanje ter uvedbo »novega prispevka« smo izračunali tudi leta 2010 v Čok in 

Majcen, 2010. 
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Tabela 17: Izdatki in viri sredstev zdravstvenega sistema v obdobju 2012-2060 (v % BDP) 

 
Vir: lastni izračun, na podlagi podatkov pridobljenih iz: Ministrstvo za finance (2013, 2014); ZPIZ (2013), ZZZS (2013), Statistični urad RS (http://www.stat.si), Evropska 

komisija (2010, 2012), Agencija za zavarovalni nadzor (2013). 

 

 

ZZZS-obvezno zdr. zavarovanje 1.893,86 5,36 5,47 5,55 5,73 5,90 5,99 6,08 6,16 6,25 6,25 6,25 

ZZZS-dolgotrajna oskrba  176,78 0,50 0,54 0,58 0,61 0,65 0,71 0,82 0,88 0,95 0,98 1,02 

DZZ 468,40 1,33 1,35 1,37 1,42 1,46 1,48 1,50 1,52 1,55 1,55 1,55 

Gospodinjstva  416,98 1,18 1,20 1,22 1,26 1,30 1,32 1,34 1,36 1,38 1,38 1,38 

Gospodarske družbe  49,19 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

ZZZZ-bolniške 233,24 0,66 0,67 0,67 0,68 0,69 0,70 0,70 0,71 0,71 0,71 0,71 

SKUPAJ  3.238,45 9,17 9,38 9,55 9,85 10,15 10,35 10,59 10,79 11,00 11,03 11,06 

Delodajalci-bolniške (2011) 224,00 0,63 0,64 0,65 0,66 0,67 0,67 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 

VIRI 
Vrednost v 2012 (mio  

EUR) 
2012 2015 2020 2025 2030 2035  2040 2045 2050 2055 2060 

Prispevki za obvezno zdr. zavarovanje 1.908,10                              5,40 5,43 5,44 5,43 5,38 5,33 5,32 5,33 5,34 5,35 5,34 

Nedavčni prihodki 42,52                                   0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

ZPIZ-zdr.zavarovanje upokojencev 356,79                                 1,01 0,99 1,02 1,07 1,11 1,15 1,19 1,24 1,28 1,29 1,29 

DZZ 468,40                                 1,33 1,35 1,38 1,39 1,40 1,42 1,41 1,39 1,40 1,38 1,35 

Gospodinjstva 416,98                                 1,18 1,20 1,22 1,26 1,30 1,32 1,34 1,36 1,38 1,38 1,38 

Gospodarske družbe  49,19                                   0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

SKUPAJ 3.241,98                            9,18 9,24 9,33 9,42 9,47 9,48 9,53 9,59 9,68 9,68 9,64 

Delodajalci-bolniške (2011) 224,00 0,63 0,64 0,65 0,66 0,67 0,67 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 

-0,01 0,14 0,22 0,43 0,68 0,87 1,06 1,20 1,32 1,35 1,43 

-3,5 48,0 77,2 152,1 241,7 307,3 374,2 424,2 466,6 477,8 503,8 

1,33 1,35 1,38 1,39 1,40 1,42 1,41 1,39 1,40 1,38 1,35 
468,4 477,5 487,3 491,3 495,1 500,6 498,1 492,2 493,6 486,0 477,9 

1,32 1,49 1,60 1,82 2,09 2,29 2,47 2,59 2,72 2,73 2,78 

464,9 525,5 564,5 643,4 736,9 808,0 872,4 916,4 960,1 963,9 981,7 

2055 2060 2020 2025 2030 2035 

 

Primanjkljaj II. v BDP-ju iz leta 2012 (mio EUR) 

2040 2045 2050 IZDATKI 
Vrednost v 2012 (mio  

EUR) 
2012 2015 

Primanjkljaj I. (% BDP) 

Primanjkljaj I. v BDP-ju iz leta 2012 (mio EUR) 

DZZ (% BDP) 
DZZ v letu 2012 (mio EUR) 

Primanjkljaj II. (% BDP) 

 

http://www.stat.si/
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Slika 16: Izdatki in viri sredstev zdravstvenega sistema v obdobju 2012-2060, kumulativne 

vrednosti (v % BDP) 

 
Vir: Lastni izračun. 

 

Glede na rezultate iz Tabele 17 bo ob nespremenjeni strukturi zdravstvenih izdatkov in finančnih 

virov v času torej nastajal finančni primanjkljaj (Primanjkljaj I.) kot posledica demografskih 

gibanj, rasti BDP in ne-demografskih dejavnikov. Pokritje tega primanjkljaja bo že samo po sebi 

javno finančni izziv, saj se dolgoročno poleg finančnih potreb v zdravstvenem sistemu 

povečujejo tudi potrebe v pokojninskem sistemu in v sistemu dolgotrajne oskrbe. Brez dodatnih 

finančnih virov in/ali sprememb na strani izdatkov, obstoječi sistem dolgoročno ni javno 

finančno vzdržen. 

 

Eventualna ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja bi pred javne finance postavila 

dodatno, višjo zahtevo (pokrivanje Primanjkljaja II.), ki se bo v času povečevala, saj se bo delež 

aktivnega prebivalstva, ki nosi glavnino davčnega bremena, dolgoročno zmanjševal. 

 

Obstoječe premije za DZZ predstavljajo dolgoročno stabilen vir, ker zajemajo celotno 

populacijo, so v absolutnih zneskih za vse enake in niso vezane na dohodek posameznika. 

Njihova nadomestitev s kakršnimkoli novim davkom, ki bi bil funkcija posameznikovega neto 

dohodka, lahko zbere enako agregatno količino sredstev kot obstoječe premije samo v trenutku 

zamenjave. Sčasoma bi količina teh sredstev upadala zaradi zmanjševanja števila aktivnega in 

naraščanja števila upokojenega prebivalstva. Razlog je v bistvenem zmanjšanju dohodka po 

upokojitvi, saj povprečna pokojnina dosega 57% povprečne neto plače (podatek je za 2012). Z 

drugimi besedami, po upokojitvi se potencialna davčna osnova in znesek takšnega davka pri 

posamezniku zelo zmanjšata. 
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6.2 Scenariji financiranja Primanjkljaja I. in Primanjkljaja II. 

 

V sedanjem sistemu znaša skupna stopnja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje 

13,45%, od tega znaša delodajalčev del 7,09% ter delojemalčev del 6,36%. Posamezniki se 

dopolnilno zdravstveno zavarujejo in plačajo premijo (iz neto dohodka), ki za veliko večino 

znaša 27,7 EUR na mesec oz. 332,4 EUR na leto. Vsebinsko premije posameznika zavarujejo 

pred tveganjem doplačil pri tistih zdravstvenih storitvah, ki niso 100% pokrite s strani obveznega 

zdravstvenega zavarovanja. 

 

V izračunanih scenarijih prikazanih v nadaljevanju predpostavljamo, da se Primanjkljaj I. ali 

Primanjkljaj II. pokriva z: 

 

1. Dvigovanjem stopnje prispevkov delojemalca za obvezno zdravstveno zavarovanje. V 

scenarijih nismo spreminjali stopnje delodajalca, saj bi to pomenilo neposredno in takojšnjo 

obremenitev gospodarstva. V praksi bi tudi dvigovanje stopenj delojemalca povzročalo 

pritisk za višanje bruto plač, vendar ta učinek pri izračunih zanemarimo. 

 

2. Uvedbo direktnih zasebnih plačil v obliki participacije pri prvem kurativnem obisku 

zdravnika in pri izdaji zdravila na recept ter v obliki letne odbitne franšize. 

 

Pri tem predpostavljamo, da se direktna zasebna plačila vedno nanašajo samo na tisti del 

zdravstvenih izdatkov, pri katerem je sedaj poleg obveznega udeleženo tudi dopolnilno 

zdravstveno zavarovanje. Z drugimi besedami, predpostavljamo, da so nujne storitve (prva 

skupina glede na delitev kritja med obveznim in dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem), v 

celoti pokrite iz prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje ter da celotno finančno 

prilagajanje poteka na tistem segmentu izdatkov, ki se trenutno sofinancira s strani 

obveznega ter s strani dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. To implicitno tudi pomeni, 

da pri izračunih ne predpostavljamo sprememb v sestavi zdravstvene košarice ter v sestavi 

skupin glede na delitev kritja med obveznim in dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem.  

 

Z uvedbo direktnih zasebnih plačil bi bili povezani tudi stroški njihove uvedbe in izvajanja, 

ki pa jih v izračunih ne upoštevamo. 

 

V nadaljevanju uporabljamo oznake za direktna zasebna plačila, z naslednjim 

pomenom: 

 

Participacija pri prvem obisku (direktno pavšalno plačilo pri prvem kurativnem obisku 

zdravniku) v višini X EUR pomeni, da bi posameznik pri vsakem prvem obisku povezanem z 

zdravljenjem zaradi bolezni ali nezgode, plačal X EUR. 

 

Participacija pri receptu (direktno pavšalno plačila pri izdaji zdravila na recept) v višini Y 

EUR pomeni, da bi posameznik pri izdaji zdravila na recept plačal Y EUR. 

 

Letna odbitna franšiza v višini W EUR pomeni, da bi posameznik na letni ravni plačal 

prvih W EUR stroškov zdravstvenih storitev. 
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Pri izračunih predpostavljamo, da uvedba direktnih zasebnih plačil ne zmanjša števila 

obiskov, receptov ter količine opravljenih storitev. Povečevanje zneska participacije pri 

receptu in prvem obisku vodi v proporcionalno večanje zbranih sredstev. Npr. uvedba 

participacije pri receptu v višini 1 EUR pomeni 11,8 milijonov EUR, uvedba participacije pri 

prvem obisku v višini 10 EUR pa 46,8 milijonov EUR. Če višino participacije pri receptu in 

prvem obisku podvojimo na 2 oz. 20 EUR zberemo dvakrat več sredstev tj. 23,6 in 93,6 

milijonov EUR. Pri uvedbi letne odbitne franšize pa proporcionalnost ne velja več, kljub 

predpostavki o enaki količini opravljenih storitev. Npr. uvedba letne odbitne franšize v višini 

100 EUR pomeni 99,1 milijonov EUR, njena podvojitev pa ne prinese dvakrat več sredstev, 

ampak »samo« 176,3 milijonov EUR. Razlog je v tem, da z zviševanjem odbitne franšize 

vedno manj posameznikov plača njen polni znesek. 

 

Za ponazoritev posledic sprememb v virih financiranja smo Primanjkljaj I. in Primanjkljaj II. iz 

Tabele 17, ki sta v projekcijah izračunana kot % BDP v posameznem letu, preračunali na BDP iz 

leta 2012. Na povprečnih razpoložljivih dohodkih zaposlenih/upokojencev iz leta 2012 pa so 

prikazane posledice, ki bi jih za posameznika prinesle spremembe financiranja zdravstvenega 

sistema, potrebne za pokrivanje Primanjkljaja I. in Primanjkljaja II. 

 

Zaradi obsega gradiva so prikazani zgolj izračuni za leto 2025. To leto je dovolj oddaljeno, da se 

v njem jasno kažejo dolgoročni učinki, hkrati pa tako blizu, da bo dogajanje v letu 2025 vplivalo 

na zelo velik del sedanjega slovenskega prebivalstva. 

 

Ostale predpostavke izračunov so: 

 

3. Izračuni so narejeni v dohodkovnem okolju iz leta 2012 ter z vsebinskim upoštevanjem 

sistema dohodnine in prispevkov za socialno varnost, kot velja od leta 2014 naprej (npr. 

uvedba prispevkov za socialno varnost za podjemne in avtorske pogodbe iz leta 2013 in 

2014, dvig minimalne prispevne osnove za obvezno zdravstveno zavarovanje 

samozaposlenih). 

 

4. Vsi posamezniki, ki se lahko dopolnilno zdravstveno zavarujejo, so zavarovani ter si 

sami plačajo premijo (tj. premije zaposlenih ne plača delodajalec), v višini 27,7 EUR na 

mesec oz. 332,4 EUR na leto. Tisti posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne 

socialne pomoči, so upravičeni do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev iz 

proračuna tako, da se jim ni potrebno dopolnilno zdravstveno zavarovati. V izračunih je zato 

uporabljena predpostavka, da posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne 

socialne pomoči, ne plačujejo premije za DZZ ter ne plačujejo direktnih zasebnih plačil pri 

scenarijih kjer so le-ta vsebovana. 
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Rezultati pri različnih scenarijih so prikazani: 

 

a) Na agregatnem nivoju; tj. kaj določen scenarij pomeni za zdravstveni sistem in za državni 

proračun. 

 

b) Po decilnih skupinah, ločeno za (a) zaposlene (posameznike, ki plačujejo prispevke za 

socialno varnost: zaposleni, samozaposleni itd.) in (b) upokojence. Decilne skupine so 

oblikovane glede na razpoložljivi dohodek. V izračun razpoložljivega dohodka so upoštevani 

vsi s progresivno dohodnino obdavčeni viri ter vsi prejemki iz ZPIZ-a. Razpoložljivi 

dohodek je definiran kot dohodek po plačilu delojemalčevih prispevkov za socialno varnost 

(za zaposlene), dohodnine, obstoječe premije za DZZ ter v skladu s posameznimi scenariji, 

po plačilu direktnih zasebnih plačil. 

 

c) Pri scenarijih, ki vsebujejo uvedbo direktnih zasebnih plačil v obliki participacije pri prvem 

obisku zdravnika in pri izdaji zdravila na recept ter v obliki letne odbitne franšize, so 

grafično prikazane posledice uvedbe direktnih zasebnih plačil po enoletnih starostnih 

skupinah skupaj za celotno populacijo (tj. skupaj za zaposlene in upokojence). 

 

V primerjavi s Tabelo 12 in Tabelo 13 iz poglavja 3 so povprečne vrednosti dohodkov 

prikazane v nadaljevanju, drugačne, saj gre za druge podvzorce. Nizke vrednosti 

povprečnega dohodka zaposlenih iz prve decilne skupine so kombinacija tega, da se lahko 

podatki nanašajo samo na del leta (nekdo je bil lahko zaposlen samo nekaj mesecev) ali pa 

dejansko nizkih dohodkov (med samozaposlenimi je na primer mnogo posameznikov z zelo 

nizkim letnim dohodkom). Podobno je nizek povprečni dohodek v prvi decilni skupini 

upokojencev kombinacija tega, da se lahko podatki nanašajo samo na del leta (nekdo je lahko 

prejemal pokojnino samo nekaj mesecev) ter podatkov o dejansko nizkih pokojninah. 
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6.2.1 Scenarij 1  

 

Ohranitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja - zagotavljanje potrebnih 

sredstev s povišanjem delojemalčevega prispevka za OZZ. 

 

Pri tem scenariju pokrivamo Primanjkljaj I. s povišanjem delojemalčevega prispevka za OZZ. 

Primanjkljaj I., preračunan na DBP iz leta 2012, znaša 152,1 milijonov EUR. 

 

Za njegovo pokritje bi se morali delojemalčevi prispevki za OZZ povišati za 1,2 odstotne točke 

iz 13,45% na 14,65%. Skupna prispevna stopnja prispevkov za socialno varnost bi se povečala 

na 39,4% (delodajalci 16,1% in delojemalci 23,3%). S povišanjem prispevkov bi se Slovenija 

dodatno povzpela na lestvicah davčne obremenitve, ki so predstavljene v drugem poglavju. 

 

S povišanjem delojemalčevega prispevka za 1,2 odstotne točke bi v zdravstvenem sistemu zbrali 

161,8 milijonov EUR novih prispevkov, zaradi nižje dohodninske osnove pa bi izpad dohodnine 

v proračunu znašal 40,7 milijonov EUR.  

 

Tabela 18: Agregatni rezultati pri Scenariju 1 - razlika glede na obstoječo ureditev (v mio EUR) 

(a) Prispevki delojemalca za OZZ 161,8 

Direktna zasebna plačila:  

 participacija pri receptu: - 

 participacija pri prvem obisku: - 

 letna odbitna franšiza: - 

(b) Direktna zasebna plačila skupaj: - 

ZDRAVSTVENI SISTEM SKUPAJ (a) +( b) 161,8 

  

DRŽAVNI PRORAČUN - sprememba dohodnine -40,7 

Vir: lastni izračun. 

 

Tabela 19: Povprečni razpoložljivi dohodek po decilnih skupinah pri Scenariju 1; zaposleni (v 

EUR) 

Decilna skupina 

Obstoječa 

ureditev Scenarij 1 

Absolutna 

sprememba 

Relativna 

sprememba (v %) 

1 2.697 2.670 -27 -1,0 

2 6.226 6.155 -71 -1,1 

3 7.510 7.424 -86 -1,1 

4 8.454 8.354 -100 -1,2 

5 9.563 9.454 -109 -1,1 

6 10.805 10.685 -120 -1,1 

7 12.370 12.232 -138 -1,1 

8 14.479 14.318 -161 -1,1 

9 17.878 17.689 -189 -1,1 

10 30.135 29.856 -279 -0,9 

Vir: lastni izračun. 
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Tabela 20: Povprečni razpoložljivi dohodek po decilnih skupinah pri Scenariju 1; upokojenci (v 

EUR) 

Decilna skupina 

Obstoječa 

ureditev Scenarij 1 

Absolutna 

sprememba 

Relativna 

sprememba (v %) 

1 2.409 - - - 

2 4.633 - - - 

3 5.319 - - - 

4 6.038 - - - 

5 6.836 - - - 

6 7.667 - - - 

7 8.555 - - - 

8 9.669 - - - 

9 11.427 - - - 

10 17.196 - - - 

Vir: lastni izračun. 

 

Dodatna obremenitev zaposlenih bi se v absolutnih zneskih povečevala sorazmerno z višino 

dohodka, v relativnem znesku pa bi zaradi proporcionalnega povišanja pri vseh višinah dohodka 

pomenila skoraj enako povprečno zmanjšanje v višini okrog enega odstotka razpoložljivega 

dohodka. 

 

Pri Scenariju 1 se povprečni dohodek upokojencev ne zmanjša v nobeni decilni skupini, saj niso 

zavezani za plačilo obveznih prispevkov za zdravstveno zavarovanje. 
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6.2.2 Scenarij 2 

 

Ohranitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja - zagotavljanje potrebnih sredstev z 

uvedbo direktnih zasebnih plačil v obliki participacije pri prvem kurativnem obisku 

zdravnika in pri izdaji zdravila na recept ter v obliki letne odbitne franšize. 

 

Pri tem scenariju pokrivamo Primanjkljaj I. z uvedbo direktnih zasebnih plačil v obliki 

participacije pri prvem kurativnem obisku zdravnika in pri izdaji zdravila na recept ter v obliki 

letne odbitne franšize. Primanjkljaj I., preračunan na DBP iz leta 2012, znaša 152,1 milijonov 

EUR. 

 

Za njegovo pokritje bi bila potrebna uvedba direktnih zasebnih plačil v naslednjih višinah: 

- Participacija pri receptu:       1 EUR 

- Participacija pri prvem obisku:    10 EUR 

- Letna odbitna franšiza:   100 EUR 

 

Z direktnimi zasebnimi plačili bi v zdravstvenem sistemu zbrali 157,7 milijonov EUR. 

 

Tabela 21: Agregatni rezultati pri Scenariju 2 - razlika glede na obstoječo ureditev (v mio EUR) 

(a) Prispevki delojemalca za OZZ - 

Direktna zasebna plačila:  

 participacija pri receptu:               1 EUR 11,8 

 participacija pri prvem obisku:   10 EUR 46,8 

 letna odbitna franšiza:              100 EUR 99,1 

(b) Direktna zasebna plačila skupaj: - 157,7 

ZDRAVSTVENI SISTEM SKUPAJ (a) +( b) 157,7 

  

DRŽAVNI PRORAČUN - sprememba dohodnine - 

Vir: lastni izračun. 

 

Tabela 22: Povprečni razpoložljivi dohodek po decilnih skupinah pri Scenariju 2; zaposleni (v 

EUR) 

Decilna skupina 

Obstoječa 

ureditev Scenarij 2 

Absolutna 

sprememba 

Relativna 

sprememba (v %) 

1 2.697 2.648 -49 -1,8 

2 6.226 6.152 -74 -1,2 

3 7.510 7.434 -76 -1,0 

4 8.454 8.377 -77 -0,9 

5 9.563 9.488 -75 -0,8 

6 10.805 10.729 -76 -0,7 

7 12.370 12.292 -78 -0,6 

8 14.479 14.399 -80 -0,6 

9 17.878 17.792 -86 -0,5 

10 30.135 30.048 -87 -0,3 

Vir: lastni izračun. 
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Tabela 23: Povprečni razpoložljivi dohodek po decilnih skupinah pri Scenariju 2; upokojenci (v 

EUR) 

Decilna skupina 

Obstoječa 

ureditev Scenarij 2 

Absolutna 

sprememba 

Relativna 

sprememba (v %) 

1 2.409 2.269 -140 -5,8 

2 4.633 4.485 -148 -3,2 

3 5.319 5.167 -152 -2,9 

4 6.038 5.890 -148 -2,5 

5 6.836 6.690 -146 -2,1 

6 7.667 7.521 -146 -1,9 

7 8.555 8.407 -148 -1,7 

8 9.669 9.520 -149 -1,5 

9 11.427 11.278 -149 -1,3 

10 17.196 17.047 -149 -0,9 

Vir: lastni izračun. 

 

Uvedba direktnih zasebnih plačil bi najbolj prizadela starejšo, večinoma upokojeno populacijo. 

Pri zaposlenih, kjer obstaja določena povezava med višino dohodka in starostjo, so plačila v 

višjih decilnih skupinah (kjer je sorazmerno več starejših posameznikov), v povprečju nekoliko 

večja kot v nižjih decilnih skupinah. Med upokojenci bi povprečni znesek plačil ne glede na 

decilno skupino v povprečju znašal okrog 150 EUR, na nivoju posameznikov pa direktna 

zasebna plačila popolnoma jasno naraščajo s starostjo, kar je razvidno iz slik v nadaljevanju. 

Obremenitev ženskega dela populacije bi bila višja, direktna plačila moških in žensk po 70. letu 

starosti pa bi se postopno zviševala od dobrih 150 EUR na skoraj 230 EUR v najvišjem 

starostnem razredu.  

 

Slika 17: Povprečne vrednosti direktnih zasebnih plačil pri Scenariju 2 glede na starost; moški 

(v EUR) 

 
Vir: lastni izračun. 
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Slika 18: Povprečne vrednosti direktnih zasebnih plačil pri Scenariju 2 glede na starost; ženske 

(v EUR) 

 
Vir: lastni izračun. 
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6.2.3 Scenarij 3 

 

Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja - zagotavljanje potrebnih 

sredstev s povišanjem delojemalčevega prispevka za OZZ. 

 

Pri tem scenariju pokrivamo Primanjkljaj II. s povišanjem delojemalčevega prispevka za OZZ. 

Primanjkljaj II., preračunan na DBP iz leta 2012, znaša 643,4 milijonov EUR. 

 

Za njegovo pokritje bi se morali delojemalčevi prispevki za OZZ povišati za 4,8 odstotne točke 

iz 13,45% na 18,25%. Skupna prispevna stopnja prispevkov za socialno varnost bi se povečala 

na 43,0% (delodajalci 16,1% in delojemalci 26,9%). S povišanjem prispevkov bi se Slovenija 

dodatno povzpela na lestvicah davčne obremenitve, ki so predstavljene v drugem poglavju. 

 

S povišanjem delojemalčevega prispevka za 4,8 odstotne točke bi v zdravstvenem sistemu zbrali 

647,4 milijonov EUR novih prispevkov, zaradi nižje dohodninske osnove pa bi izpad dohodnine 

v proračunu znašal 160,6 milijonov EUR. 

 

Tabela 24: Agregatni rezultati pri Scenariju 3 - razlika glede na obstoječo ureditev (v mio EUR) 

(a) Prispevki delojemalca za OZZ 647,4 

Direktna zasebna plačila:  

 participacija pri receptu: - 

 participacija pri prvem obisku: - 

 letna odbitna franšiza: - 

(b) Direktna zasebna plačila skupaj: - 

ZDRAVSTVENI SISTEM SKUPAJ (a) +( b) 647,4 

  

DRŽAVNI PRORAČUN - sprememba dohodnine -160,6 

Vir: lastni izračun. 

 

Tabela 25: Povprečni razpoložljivi dohodek po decilnih skupinah pri Scenariju 3; zaposleni (v 

EUR) 

Decilna skupina 

Obstoječa 

ureditev Scenarij 3 

Absolutna 

sprememba 

Relativna 

sprememba (v %) 

1 2.697 2.821 124 4,6 

2 6.226 6.273 47 0,8 

3 7.510 7.498 -12 -0,2 

4 8.454 8.386 -68 -0,8 

5 9.563 9.455 -108 -1,1 

6 10.805 10.657 -148 -1,4 

7 12.370 12.147 -223 -1,8 

8 14.479 14.165 -314 -2,2 

9 17.878 17.447 -431 -2,4 

10 30.135 29.348 -787 -2,6 

Vir: lastni izračun. 

 



 54 

Tabela 26: Povprečni razpoložljivi dohodek po decilnih skupinah pri Scenariju 3; upokojenci (v 

EUR) 

Decilna skupina 

Obstoječa 

ureditev Scenarij 3 

Absolutna 

sprememba 

Relativna 

sprememba (v %) 

1 2.409 2.703 294 12,2  

2 4.633 4.960 327 7,1  

3 5.319 5.651 332 6,2  

4 6.038 6.370 332 5,5  

5 6.836 7.168 332 4,9  

6 7.667 7.999 332 4,3  

7 8.555 8.887 332 3,9  

8 9.669 10.001 332 3,4  

9 11.427 11.759 332 2,9  

10 17.196 17.528 332 1,9  

Vir: lastni izračun. 

 

Dodatna obremenitev zaposlenih bi se v absolutnih zneskih ter relativno povečevala sorazmerno 

z višino dohodka. Razpoložljivi dohodek bi se glede na obstoječo ureditev povišal samo v 

spodnjih dveh decilnih skupinah, kjer je v povprečju učinek višjih delojemalčevih prispevkov 

manjši od učinka ukinitve premije za DZZ. 

 

Pri Scenariju 3 se povprečni dohodek upokojencev ne zmanjša v nobeni decilni skupini, saj niso 

zavezani za plačilo obveznih prispevkov za zdravstveno zavarovanje. Ravno nasprotno, zaradi 

ukinitve premije za DZZ se njihov povprečni dohodek poviša za znesek, ki ustreza letni premiji 

za (332,4 EUR). Izjema sta spodnji decilni skupini, kjer je povišanje dohodka nižje, to pa zato, 

ker so v njih posamezniki, ki zaradi prenizkega dohodka ne plačujejo premije za DZZ. 
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6.2.4 Scenarij 4 

 

Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja - zagotavljanje potrebnih sredstev z 

uvedbo direktnih zasebnih plačil v obliki participacije pri prvem kurativnem obisku 

zdravnika in pri izdaji zdravila na recept ter v obliki letne odbitne franšize. 

 

Pri tem scenariju pokrivamo Primanjkljaj II. z uvedbo direktnih zasebnih plačil v obliki 

participacije pri prvem kurativnem obisku zdravnika in pri izdaji zdravila na recept ter v obliki 

letne odbitne franšize. Primanjkljaj II., preračunan na DBP iz leta 2012, znaša 643,4 milijonov 

EUR. 

 

Za njegovo pokritje bi bila potrebna uvedba direktnih zasebnih plačil v naslednjih višinah: 

- Participacija pri receptu:       2 EUR 

- Participacija pri prvem obisku:    20 EUR 

- Letna odbitna franšiza:   950 EUR 

 

Z direktnimi zasebnimi plačili bi v zdravstvenem sistemu zbrali 651,3 milijonov EUR. 

 

Tabela 27: Agregatni rezultati pri Scenariju 4 - razlika glede na obstoječo ureditev (v mio EUR) 

(a) Prispevki delojemalca za OZZ - 

Direktna zasebna plačila:  

 participacija pri receptu:              2 EUR 23,6 

 participacija pri prvem obisku:  20 EUR 93,6 

 letna odbitna franšiza:             950 EUR 534,1 

(b) Direktna zasebna plačila skupaj: 651,3 

ZDRAVSTVENI SISTEM SKUPAJ (a) +( b) 651,3 

  

DRŽAVNI PRORAČUN - sprememba dohodnine - 

Vir: lastni izračun. 

 

Tabela 28: Povprečni razpoložljivi dohodek po decilnih skupinah pri Scenariju 4; zaposleni (v 

EUR) 

Decilna skupina 

Obstoječa 

ureditev Scenarij 4 

Absolutna 

sprememba 

Relativna 

sprememba (%) 

1 2.697 2.760 63 2,3 

2 6.226 6.310 84 1,3 

3 7.510 7.582 72 1,0 

4 8.454 8.521 67 0,8 

5 9.563 9.636 73 0,8 

6 10.805 10.886 81 0,7 

7 12.370 12.433 63 0,5 

8 14.479 14.534 55 0,4 

9 17.878 17.911 33 0,2 

10 30.135 30.151 16 0,1 

Vir: lastni izračun. 
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Tabela 29: Povprečni razpoložljivi dohodek po decilnih skupinah pri Scenariju 4; upokojenci (v 

EUR) 

Decilna skupina 

Obstoječa 

ureditev Scenarij 4 

Absolutna 

sprememba 

Relativna 

sprememba (%) 

1 2.409 2.053 -356 -14,8 

2 4.633 4.280 -353 -7,6 

3 5.319 4.950 -369 -6,9 

4 6.038 5.675 -363 -6,0 

5 6.836 6.486 -350 -5,1 

6 7.667 7.326 -341 -4,4 

7 8.555 8.197 -358 -4,2 

8 9.669 9.305 -364 -3,8 

9 11.427 11.065 -362 -3,2 

10 17.196 16.828 -368 -2,1 

Vir: lastni izračun. 

 

Uvedba direktnih zasebni plačil bi najbolj prizadela starejšo, večinoma upokojeno populacijo. Pri 

zaposlenih bi ukinitev premij za DZZ in uvedba plačil v vseh decilnih skupinah v povprečju 

zvišala razpoložljivi dohodek, saj so plačila v povprečju manjša od obstoječe premije za DZZ. 

Povišanje je manjše v višjih decilnih skupinah, saj pri zaposlenih obstaja določena povezava med 

višino dohodka in starostjo (v višjih decilnih skupinah je sorazmerno več starejših 

posameznikov). Med upokojenci bi povprečni znesek dodatnih plačil v primerjavi z obstoječo 

premijo DZZ ne glede na decilno skupino v povprečju znašal okrog 360 EUR, na nivoju 

posameznikov pa plačila popolnoma jasno naraščajo s starostjo (glej sliki spodaj). Povprečni 

znesek plačil bi se tako postopno zviševal in presegel pri obeh spolih 1.000 EUR v najvišjih 

starostnih razredih – v primerjavi z obstoječo premijo bi bil za skoraj 700 EUR višji. 

Porazdelitev direktnih zasebnih plačil po starostnih skupinah tudi kaže, da bi bili moški starejši 

od 50 let ter ženske starejše od 42 let v slabšem položaju kot v sedanjem sistemu. 

 

Slika 19: Povprečne vrednosti direktnih zasebnih plačil pri Scenariju 4 glede na starost; moški 

(v EUR) 

 
Vir: lastni izračun. 
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Slika 20: Povprečne vrednosti direktnih zasebnih plačil pri Scenariju 4 glede na starost; ženske 

(v EUR) 

 
Vir: lastni izračun. 
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6.2.5 Scenarij 5 

 

Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja - zagotavljanje potrebnih 

sredstev s kombinacijo povišanja delojemalčevega prispevka za OZZ ter z uvedbo 

direktnih zasebnih plačil v obliki participacije pri prvem kurativnem obisku 

zdravnika in pri izdaji zdravila na recept ter v obliki letne odbitne franšize. 

 

Pri tem scenariju pokrivamo Primanjkljaj II. s kombinacijo povišanja delojemalčevega 

prispevka za OZZ ter z uvedbo direktnih zasebnih plačil v obliki participacije pri prvem 

kurativnem obisku zdravnika in pri izdaji zdravila na recept ter v obliki letne odbitne franšize, v 

razmerju 50:50. Primanjkljaj II., preračunan na DBP iz leta 2012, znaša 643,4 milijonov EUR. 

 

Za pokritje polovice Primanjkljaja II. bi se morali delojemalčevi prispevki za OZZ povišati za 

2,4 odstotne točke iz 13,45% na 15,85%. Skupna prispevna stopnja prispevkov za socialno 

varnost bi se povečala na 40,6% (delodajalci 16,1% in delojemalci 24,5%). S povišanjem 

prispevkov bi se Slovenija dodatno povzpela na lestvicah davčne obremenitve, ki so 

predstavljene v drugem poglavju. 

 

S povišanjem delojemalčevega prispevka za 2,4 odstotne točke, bi v zdravstvenem sistemu zbrali 

323,7 milijonov EUR novih prispevkov, zaradi nižje dohodninske osnove pa bi izpad dohodnine 

v proračunu znašal 81,1 milijonov EUR. 

 

Za pokritje druge polovice Primanjkljaja II. bi bila potrebna uvedba direktnih zasebnih plačil v 

naslednjih višinah: 

 

- Participacija pri receptu:       2 EUR 

- Participacija pri prvem obisku:    20 EUR 

- Letna odbitna franšiza:   250 EUR 

 

Z direktnimi zasebnimi plačili bi v zdravstvenem sistemu zbrali 328,0 milijonov EUR. 

 

Tabela 30: Agregatni rezultati pri Scenariju 5 - razlika glede na obstoječo ureditev (v mio EUR) 

(a) Prispevki delojemalca za OZZ 323,7 

Direktna zasebna plačila:  

 participacija pri receptu:              2 EUR 23,6 

 participacija pri prvem obisku:  20 EUR 93,6 

 letna odbitna franšiza:             250 EUR 210,8 

(b) Direktna zasebna plačila skupaj: 328,0 

ZDRAVSTVENI SISTEM SKUPAJ (a) +( b) 651,7 

  

DRŽAVNI PRORAČUN - sprememba dohodnine -81,1 

Vir: lastni izračun. 
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Tabela 31: Povprečni razpoložljivi dohodek po decilnih skupinah pri Scenariju 5; zaposleni (v 

EUR) 

Decilna skupina 

Obstoječa 

ureditev Scenarij 5 

Absolutna 

sprememba 

Relativna 

sprememba (%) 

1 2.697 2.781 84 3,1 

2 6.226 6.274 48 0,8 

3 7.510 7.522 12 0,2 

4 8.454 8.435 -19 -0,2 

5 9.563 9.532 -31 -0,3 

6 10.805 10.750 -55 -0,5 

7 12.370 12.272 -98 -0,8 

8 14.479 14.333 -146 -1,0 

9 17.878 17.662 -216 -1,2 

10 30.135 29.736 -399 -1,3 

Vir: lastni izračun. 

 

Tabela 32: Povprečni razpoložljivi dohodek po decilnih skupinah pri Scenariju 5; upokojenci (v 

EUR) 

Decilna skupina 

Obstoječa 

ureditev Scenarij 5 

Absolutna 

sprememba 

Relativna 

sprememba (%) 

1 2.409 2.403 -6 -0,2 

2 4.633 4.643 10 0,2 

3 5.319 5.320 1 0,0 

4 6.038 6.046 8 0,1 

5 6.836 6.846 10 0,1 

6 7.667 7.672 5 0,1 

7 8.555 8.550 -5 -0,1 

8 9.669 9.660 -9 -0,1 

9 11.427 11.413 -14 -0,1 

10 17.196 17.154 -42 -0,2 

Vir: lastni izračun. 

 

Ukinitev premij za DZZ in pokrivanje Primanjkljaja II. s kombinacijo povišanja delojemalčevih 

prispevkov za OZZ ter direktnih zasebnih plačil bi med zaposlenimi, v primerjavi s sedanjo 

ureditvijo, prizadela višje decilne skupine z višjim dohodkom, v katerih je sorazmerno več 

starejših posameznikov. V prvih treh decilnih skupinah bi se razpoložljivi dohodek v povprečju 

nekoliko povečal v primerjavi z obstoječo ureditvijo. 

 

Med upokojenci bi povprečni znesek dodatnih plačil, v primerjavi z obstoječo premijo DZZ, ne 

glede na decilno skupino v povprečju znašal od nič do nekaj deset EUR, na nivoju posameznikov 

pa plačila popolnoma jasno naraščajo s starostjo (glej sliki spodaj). Dodatna plačila tako 

pokažejo višje obremenitve, v primerjavi z obstoječo premijo DZZ, za posameznike starejše od 

70 let, ki postopno narastejo na skoraj 160 EUR za moške oz. 190 EUR za ženske. 

 

 

 

 

 



 60 

Slika 21: Povprečne vrednosti direktnih zasebnih plačil pri Scenariju 5 glede na starost; moški 

(v EUR) 

 
Vir: lastni izračun. 

 

Slika 22: Povprečne vrednosti direktnih zasebnih plačil pri Scenariju 5 glede na starost; ženske 

(v EUR) 

 
Vir: lastni izračun. 
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dodatnih obremenitev zaposlenih, povzroča tudi izpad sredstev v državnem proračunu, saj so 

prispevki odbitna postavka pri obračunu dohodnine. Tovrstno višanje obveznih prispevkov bi 

zagotovo vplivalo tudi na mednarodno konkurenčnost gospodarstva. Po drugi strani pa 

pokrivanje primanjkljaja z uvedbo direktnih zasebnih plačil obremenjuje predvsem starejšo, 

upokojeno populacijo. Kratek povzetek scenarijev je prikazan v Tabeli 33 v nadaljevanju. 
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Tabela 33: Povzetek scenarijev 

 Primanjkljaj I. 

(152,1 mio EUR) 

 Scenarij 1 Scenarij 2 

 Prispevki OZZ  Recept / Obisk / Franšiza 

 + 1,2 o.t. 1 / 10 / 100 EUR 

ZDRAVSTVENI SISTEM SKUPAJ 161,8 mio EUR 157,7 mio EUR 

DRŽAVNI PRORAČUN - sprememba dohodnine -40,7 mio EUR - 

 

 Primanjkljaj II. 

(643,4 mio EUR) 

 Scenarij 3 Scenarij 4 Scenarij 5 

 Prispevki OZZ  Recept / Obisk / Franšiza Prispevki OZZ  Recept / Obisk / Franšiza 

 +4,8 o.t. 2 / 20 / 950 EUR +2,4 o.t. 2 / 20 / 250 EUR 

ZDRAVSTVENI SISTEM SKUPAJ 647,4 mio EUR 651,3 mio EUR 323,7 mio EUR 328,0 mio EUR 

DRŽAVNI PRORAČUN - sprememba dohodnine -160,6 mio EUR - -81,1 mio EUR  

Prispevki OZZ - prispevki delojemalca za obvezno zdravstveno zavarovanje 

o.t. - odstotna točka 
Recept - participacija pri receptu (v EUR) 

Obisk - participacija pri prvem obisku (v EUR) 

Franšiza - letna odbitna franšiza (v EUR) 
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7 Zaključek 
 

Slovenija se uvršča v sam vrh držav glede obremenitve s prispevki za socialno varnost, saj je v 

letu 2011 s 15,0% deležem v BDP zasedla 4. mesto med državami EU, slovenska delojemalčeva 

stopnja 22,1% pa je najvišja med državami OECD. Za razliko od mnogih EU in OECD držav 

Slovenija pri zaposlenih delavcih tudi ne uporablja zgornje meje pri prispevkih za socialno 

varnost (»kapice«), nad katero se prispevki več ne obračunavajo. 

 

Dolgoročne projekcije gibanja zdravstvenih izdatkov in finančnih virov za njihovo pokrivanje 

kažejo, da bo ob nespremenjeni strukturi obojih zaradi demografskih gibanj, rasti BDP in ne-

demografskih dejavnikov, nastajal dolgoročen primanjkljaj. Leta 2025 bo dosegel 0,43% BDP, 

leta 2060 pa 1,43% BDP oz. 152,1 ter 503,8 milijonov EUR, preračunano na BDP iz leta 2012, 

kar pomeni, da brez dodatnih finančnih virov in/ali sprememb na strani izdatkov, obstoječi 

sistem dolgoročno ni javno finančno vzdržen. 

 

Že pokrivanje tega primanjkljaja iz leta 2025 bo za sistem javnih financ predstavljalo izziv, saj bi 

pokritje 152,1 milijonov EUR zahtevalo dvig stopnje prispevkov za zdravstveno zavarovanje za 

1,2 odstotne točke, ob tem, da dolgoročno ne rastejo samo potrebe v zdravstvenem sistemu, 

ampak tudi potrebe v pokojninskem sistemu in sistemu dolgotrajne oskrbe. Dohodki upokojene 

populacije so nizki in ni realno pričakovati, da bi jo lahko dodatno obremenili v te namene. 

Projekcije tudi kažejo, da bo delež upokojene populacije naraščal, tako da vse dodatne 

obremenitve, ki bodo neizogibne, odpadejo na vedno manjši delež aktivne populacije, ki v 

sedanji ureditvi pokriva praktično celotne prispevke za socialno varnost ter 94% dohodnine. 

 

Eventualna ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja bi pomenila dodatni primanjkljaj v 

višini 1,39% BDP, s čimer bi se celotni primanjkljaj zdravstvenega sistema v letu 2025 povišal 

na 1,82% BDP oz. 643,4 milijonov EUR, preračunano na BDP iz leta 2012. To bi pomenilo 

zahtevo po dvigu delojemalčeve stopnje prispevkov za zdravstveno zavarovanje za 4,8 odstotne 

točke ter nastanek 160,6 milijonskega izpada dohodnine v državnem proračunu. Ob upoštevanju 

drugih javno finančnih potreb, že obstoječe obremenitve s prispevki za socialno varnost in 

mednarodne davčne konkurenčnosti je takšen razplet malo verjeten. Po drugi strani bi pokrivanje 

643,4 milijonov EUR z uvedbo direktnih zasebnih plačil v obliki participacije pri prvem 

kurativnem obisku zdravnika in pri izdaji zdravila na recept ter v obliki letne odbitne franšize, 

pomenilo izrazito obremenitev starejše populacije, saj zdravstveni izdatki strmo naraščajo s 

starostjo. 

 

Z vidika ohranjanja stabilnosti finančnih virov in dostopa do zdravstvenih storitev je po našem 

mnenju nujno, da so stroški tudi tistega dela zdravstvenih storitev, ki jih v sedanji ureditvi 

pokriva dopolnilno zdravstveno zavarovanje, razporejeni na celotno populacijo, tako na mlajšo, 

ki je predvsem vplačnik v sistem in uporablja relativno malo njegovih storitev, kot tudi na 

starejšo, saj brez njenega sofinanciranja mlajši, aktivni del populacije ne bo zmogel celotnega 

finančnega bremena. Aktivne populacije je vedno manj, zahteve, ki jo čakajo, pa so vedno višje. 

 

Menimo tudi, da pričakovana in neizogibna zdravstvena reforma ne more potekati samo na strani 

finančnih virov, saj bo davčni potencial, kolikor ga celotna družba še premore, potrebno 

uporabiti tudi v druge namene. Zato je potrebno k temu vprašanju pristopiti sočasno z ureditvijo 

dolgotrajne oskrbe in s spremembami pokojninskega sistema. 
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