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Povzetek
Navdih za diplomsko nalogo sem dobila v eni izmed zavarovalnic, kjer delam. Bolj kot
sem se poglabljala v zavarovalniški sistem, bolj me je privlačil in prevzemal. Zato sem
se tudi odločila napisati to diplomsko nalogo, saj sem spoznala, da marsikdo ne ve,
kako je zdravstveni zavarovalniški sistem urejen niti, zakaj ga plačujemo in
potrebujemo. Navdaja me upanje, da bom s tem delom pripomogla k boljšemu
razumevanju slovenskega zdravstvenega sistema ter hkrati vsaj delno poskrbela za
strpnost tistih oseb, ki so negativno nastrojeni proti sedanji ureditvi slovenskega
zdravstvenega sistema.
Ker poznamo več različnih sistemov oziroma modelov zdravstvenega zavarovanja, ki
so nastajali pod vplivom kultur, vrednot, tradicij in politične usmerjenosti posamezne
drţave, so v diplomskem delu le-ti opisani. Zdravstveno varstvo ima pomemben vpliv
v druţbi, saj močno vpliva na ţivljenjsko raven ljudi ter posledično tudi na
gospodarsko stabilnost posamezne drţave.
Slovenski zdravstveni sistem temelji na dvodelnem zavarovanju; obveznem in
prostovoljnem. Nastal je na podlagi Bismarckovega socialnega modela, ki pa je z leti
prejemal več sprememb in s tem dobival novo obliko. Pri obveznem zdravstvenem
zavarovanju temelji premija na višini prejetega dohodka, pri prostovoljnem
zavarovanju je odvisna od vrste zavarovanja, pri dopolnilnem pa je premija enaka za
vse ne glede na prejeti dohodek. Pri ostalih dodatnih oziroma nadstandardnih
zavarovanjih vsaka zavarovalnica ponuja svoje zavarovanje za dodatno plačilo, ki si
ga vedno več ljudi ne more več privoščiti.
V Zdruţenem kraljestvu uporabljajo Beveridgeov model nacionalnega zdravstvenega
zavarovanja, ki je izrazito drţavno vodeni model. Tu ima drţava vse niti v rokah;
kako bo financirala zdravstvene sluţbe, kako bodo urejene in na kakšen način se jih
lahko koristi. Kot glavni vir financiranja se uporabljajo osrednji drţavni davki, ki se
zberejo v proračunu, te pa drţava razporeja v zdravstvo in druge panoge. Nacionalna
zdravstvena sluţba v Zdruţenem kraljestvu deluje na principu osebnega zdravnika –
vratarja, ki ima v rokah pooblastila za dejanski sprejem bolnikov v zdravstveni
sistem, kar se precej razlikuje od zdravstvenih sistemov, ki jih uporabljajo druge
drţave. Kot protiuteţ je v nalogi omenjen tudi ameriški zdravstveni (ne)sistem, ki je
popolno nasprotje slovenskemu zdravstvenemu sistemu, saj je v celoti plačljiv.

Ključne besede: dodatno zdravstveno zavarovanje, dopolnilno zdravstveno
zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, osnovno zdravstveno zavarovanje,
prostovoljno zdravstveno zavarovanje, Nacionalna zdravstvena sluţba Zdruţenega
kraljestva
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Riassunto
L'ispirazione per la tesi di laurea l'ho presa da una delle società assicuratrici dove
lavoro. Più che approfondivo il sistema assicurativo, più mi interessava e affascinava.
Anche per questo motivo ho deciso di scrivere questa tesi di laurea perché ho
scoperto che molti non sanno com'è organizzato il sistema assicurativo sanitario,
neanche perché lo paghiamo e ne abbiamo bisogno. Spero di contribuire con questa
tesi a una migliore comprensione del sistema assicurativo sloveno e nello stesso
tempo di occuparmi almeno parzialmente della tolleranza di quelle persone che
hanno una visione negativa dell'attuale organizzazione del sistema assicurativo
sloveno.
Nella tesi sono descritti diversi sistemi ovvero modelli dell'assicurazione sanitaria dato
che ne conosciamo tanti che si sono sviluppati sotto l’influenza culturale, delle virtù,
delle tradizioni e dell’orientamento politico del singolo paese. L’assicurazione sanitaria
ha un’importante influenza nella società perché influisce molto sullo stile di vita delle
persone e di conseguenza anche sulla stabilità economica del singolo paese.
Il sistema assicurativo sanitario sloveno è basato sull’assicurazione doppia;
l’assicurazione obbligatoria e volontaria. È stato fatto sulla base del sistema sociale di
Bismarck che però durante gli anni è stato sottoposto a diversi cambiamenti e così ha
ottenuto una nuova forma. Nell’assicurazione obbligatoria il premio è basato
sull’ammontare del reddito, nell’assicurazione volontaria dipende dal tipo
dell’assicurazione, nell’assicurazione complementare invece, il premio è uguale per
tutti, indipendentemente dal reddito. Nelle altre assicurazioni complementari ossia di
lusso, ogni società assicuratrice offre la propria assicurazione per pagamento
supplementare che però sempre più persone non possono permetterselo. Nel Regno
Unito usano il modello nazionale dell’assicurazione sanitaria di Beveridge che è un
modello condotto espressamente dallo stato. Qui prende tutte le decisoni lo stato;
come saranno finanziati i servizi sanitari, come saranno organizzate e in che modo
possono essere usate. Come fonte principale del finanziamento vengono usate le
tasse statali centrali che si accumulano nel budget. Questi soldi poi vengono
distribuiti dallo stato nella sanità e in altri settori. Il servizio sanitario nazionale del
Regno Unito funziona sul principio del medico di base – il portiere che ha in mano
tutte le deleghe per l’accettazione effettiva dei pazienti nel sistema sanitario che è
molto differente dagli altri sistemi sanitari usati negli altri paesi. Come contrappeso
nella tesi è menzionato anche il (non)sistema sanitario americano che è
completamente l’opposto del sistema sanitario sloveno, dato che è completamente a
pagamento.
Le parole chiave: l’assicurazione sanitaria supplementare, l’assicurazione sanitaria
complementare, l’assicurazione sanitaria obbligatoria, l’assicurazione sanitaria di
base, l’assicurazione sanitaria volontaria, Il servizio sanitario nazionale del Regno
Unito
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1 UVOD
Zdravje je naše največje bogastvo. Če pomena tega stavka ne razumemo, ko smo
zdravi, ga začnemo razumeti takrat, ko zbolimo. Zdravje je relativna stvar, za katero
se moramo zavedati, da ga danes imamo, jutri pa ne. Nanj ne moremo v celoti
vplivati, vpliva pa na naše delovne sposobnosti, delavnost, včasih tudi mišljenje,
psiho. Z izogibanjem dejavnikom tveganja lahko tudi sami prispevamo k boljšemu
zdravju. Zdravje za vsakega posameznika pomeni dar in pogoj za kakovost ţivljenja
in blaginjo.
Hkrati pa je zdravje posameznika lahko tudi gospodarski problem in tega se
zavedamo vsi. Posameznik namreč s svojim delom prispeva del bruto domačega
proizvoda v drţavno blagajno. Z leti so se sistemi zdravstva in zdravstvenih
zavarovanj spreminjali. Vedno bolj je prihajala v ospredje potreba po zdravem
prebivalstvu. Sistemi imajo vsi enak cilj. To je ohranjanje, povrnitev ter izboljševanje
zdravja ljudi za dobrobit celotne drţave (Langerholc, 2005, str. 1). Problematika
zdravja in bolezni je splošna in zdravstveni interesi ljudi po svetu so enaki – ljudje
ţelijo biti zdravi ali bolj zdravi. Zato so zdravstveni sistemi po vsem svetu zelo različni
in teţko bi našli dve drţavi z enakim, vendar vsi sistemi teţijo k enemu skupnemu
cilju - imeti zdrav narod. Vzrok zdravstvenih sistemov tiči v dejstvu, da zgradbe in
delovanje sistema ne določajo samo zdravstvene potrebe ljudi temveč predvsem
politične odločitve (Česen, 1998, str. 8).
Namen diplomske naloge je predstaviti osebna zavarovanja, predvsem dopolnilno in
dodatna zdravstvena zavarovanja, ki se pojavljajo na slovenskem trgu. Dopolnilno
zdravstveno zavarovanje namreč sklepajo zavarovanci prostovoljno - vendar, če
zavarovanja nimajo sklenjenega, morajo zdravstvene storitve doplačati. Je torej
zavarovanje res prostovoljno?
Za dodatna zdravstvena zavarovanja, ki jih ponujajo zavarovalnice pa lahko rečemo,
da so dodatna in posledično tudi prostovoljna. Rada bi pojasnila in na kratko
predstavila dodatna zavarovanja, ki jih tri zavarovalnice, ki dopolnilno zdravstveno
zavarovanje lahko sklepajo, tudi ponujajo. Opisala bi prednosti sklepanja tega
zavarovanja.
Predstavila bi tudi sistem obveznega zavarovanja, ki hkrati z dopolnilnim
zdravstvenim zavarovanjem tvori neko celoto zdravstvenega sistema. Z obema
zavarovanjema se namreč izognemo večini doplačil za zdravstvene storitve. Kot
kratko zanimivost bom opisala način, kako imajo zdravstveni sitem urejen v tujini, in
sicer v Zdruţenem kraljestvu.
Cilj diplomske naloge je razjasniti nekatere pojme zdravstvenega zavarovanja v
Sloveniji in pretehtati različne cene, glede na to pri kateri zavarovalnici je oseba
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sklenila zavarovanje. Po zakonu morajo namreč zavarovalnice vsem zavarovancem
nuditi enako »oskrbo« z zdravstvenimi storitvami.
Predvideni rezultat naloge je osvetlitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in
omogočiti boljše razumevanje ljudi, kaj to zavarovanje sploh pomeni, hkrati pa ovreči
trditev mnogih, da dopolnilno zdravstveno zavarovanje ni smiselno oziroma da naj bi
obvezno zavarovanje zadoščalo. V rezultatu naloge ţelim tudi ovreči oziroma potrditi
namigovanja ljudi, da se cena od zavarovalnice do zavarovalnice preveč razlikuje ter
s tem diskriminira zavarovance.
Uporabila sem deskriptivno metodo s študijem domače zakonodaje, literature in
podatki pridobljenimi s strani zavarovalnic ter študijem internetnih virov za
zdravstveni sistem v Zdruţenem kraljestvu.
Diplomska naloga obsega sedem poglavij. Najprej so na kratko predstavljeni sistemi
oziroma modeli zdravstvenega zavarovanja in zdravstvenega varstva, ki so se v
Evropi razvili. Tretje poglavje je namenjeno kratki zgodovini slovenskega
zdravstvenega sistema. Zgodovina obsega obdobje vse od 19. stoletja pa do leta
1992, ko sem prešla na novo poglavje, ki obsega nov zdravstveni sistem, in sicer
sistem po osamosvojitvi Slovenije. Peto poglavje je namenjeno osrednji temi
diplomske naloge, in sicer obrazloţitvi obveznega in prostovoljnega zdravstvenega
zavarovanja. V poglavju prostovoljnih zavarovanj so podrobneje opisana dopolnilno,
dodatna in nadstandardna zavarovanja, opisan pa je tudi primer osebe, ki ima
sklenjeno tako obvezno kot dopolnilno zdravstveno zavarovanje. V šestem poglavju
se dotaknem problema dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj, v sedmem pa opisujem
zdravstveni sistem Zdruţenega kraljestva, ki poleg Anglije, Walesa in Škotske, ki
politično sestavljajo Veliko Britanijo, vključuje še Severno Irsko. V osmem in tudi
zadnjem poglavju na kratko primerjam zdravstveni sistem, ki je v veljavi v Sloveniji
ter sistem, ki je veljaven v Zdruţenem kraljestvu.
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2 NAJPOGOSTEJŠI SISTEMI ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
IN ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V EVROPI
Kot posledica zgodovinskega razvoja zdravstvenega varstva, so se vzporedno s tem
razvojem oblikovali različni modeli. Ti modeli zdravstvenega varstva so prvi nastali v
Evropi, kot posledica različnih političnih odločitev vladajočih političnih struktur
tedanjega časa. Vsaka drţava je malo drugače oblikovala svoj sistem. Sistemi
zdravstvenega varstva se najpogosteje proučujejo glede na vlogo in prisotnost
drţave pri financiranju, v načinu financiranja ter vlogi in poloţaju izvajalcev v sistemu
(Svenšek v: Oder, 2008, str. 7, 8). Zavedati pa se moramo, da noben sistem ni čist,
vsak sistem je mešanica enega ali drugega zdravstvenega sistema.
Drţava povsod jamči za uresničevanje splošnih interesov in izboljšanje zdravstvenega
stanja drţavljanov. Vendar pa se vloga, ki jo pri tem odigrajo drţave, razlikuje glede
na tip sistema. V drţavah, kjer je zdravstveno varstvo financirano iz naslova davkov,
prevzema drţava z nacionalno (javno) zdravstveno sluţbo izključno odgovornost,
medtem ko v sistemih, kjer je zdravstveno varstvo financirano iz naslova socialnih
prispevkov, drţava odigra vlogo arbitra in nadzornika na eni strani ter posrednika na
drugi strani. (Oder, 2008, str. 9).
V grobem v Evropi ločimo tri vzorce zdravstvenih sistemov. Eden temelji na konceptu
nacionalnega zdravstvenega sistema, drugi izhaja iz zavarovalniških načel, tretjega,
ki temelji na trţnih načelih, pa sploh ni. V Evropi ločimo tri najbolj značilne sisteme,
ki so poimenovani po njihovih ustanoviteljih in sicer:
Bismarckov model,
Beveridgeov model in
Semaškov model.
Bismarckovemu modelu lahko rečemo tudi partnersko-zavarovalniški model. Nastal je
v Nemčiji v času vladavine kanclerja Otta von Bismarcka. Model je najstarejši in prvi
najsodobnejši ter hkrati organiziran sistem zdravstvenega varstva na svetu.
Nastal je na podlagi načel obveznega zdravstvenega zavarovanja. Drţava je namreč
predpisala obveznost za vse drţavljane, da se zdravstveno zavarujejo. S tem
zavarovanjem so bile skoraj vsem drţavljanom zagotovljene pravice s področja
zdravstvenega zavarovanja. Vloga drţave v tem modelu je majhna, drţava vstopa v
model le takrat, ko gre za brezposelne osebe, socialno ogroţene, begunce itd.
Sistem se financira s plačevanjem prispevkov delodajalcev in delojemalcev. V času
Bismarcka je bilo to preko bolniških blagajn, kjer se je zbiral denar, plačevali pa so v
enakem deleţu.
Današnji sistem je organiziran na osnovi pravnega sistema socialnega zavarovanja, ki
ga zagotavlja eden ali več zavarovateljev. Financira se na eni strani iz socialnih
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prispevkov, zbranih na osnovi plač delavcev, ki jih plačujejo delodajalci na drugi
strani pa iz prispevkov drţave. Opravljanje dejavnosti v okviru obveznega
zdravstvenega zavarovanje je neprofitno, privatna zavarovanja in zasebna sredstva
so dovoljena in tudi moţna, vendar ne dosegajo pomembnejšega deleţa v celotnem
sistemu, saj so storitve večinoma pokrite s sredstvi javnih financ oziroma s sredstvi,
ki pridejo v blagajno s pomočjo prispevkov. Bismarckov sistem z določenimi
prilagoditvami uporabljajo v Avstriji, Belgiji, Franciji, Nemčiji, Nizozemskem,
Luksemburgu in seveda pri nas, v Sloveniji.
Beveridgeov model je izrazito drţavno voden. Nastal je po drugi svetovni vojni v
Angliji. Imenujemo ga tudi model javnega financiranja z davki (National Health
Service), ime pa je dobil po angleškem ekonomistu Beveridgeu. Po njegovem mnenju
naj bi nacionalna sluţba zagotovila, da bo vsak drţavljan deleţen zdravstvene
obravnave, ki jo zahteva in to na domu ali v ustrezni zmogljivosti, pri splošnih
zdravnikih in specialistih. Pri tem pa mora drţava zagotoviti dovolj denarja (Oder,
2008, str. 11). Z uveljavitvijo tega sistema so drţavljani pridobili moţnost
uveljavljanja zahtev po zdravstvenih storitvah na račun sredstev iz proračuna.
Vzpostavljena je bila nacionalna zdravstven sluţba (NZS, National Health Service).
Sistem se financira s pomočjo zbiranja davkov v drţavni proračun. Ta sredstva so
nato razporejena preko proračuna za celotno zdravstveno varstvo; o tem odloča
parlament. Drţava določa poleg deleţa proračuna tudi predpise za delovanje in
naloge zdravstvene sluţbe. Drţava, ki prevzema vlogo in upravljanje sistema se drţi
pravila, da je vsem prebivalcem potrebno zagotoviti primerno dostopnost do
zdravstvenih storitev. Drţave, v katerih se ta sistem uporablja so Danska, Finska,
Irska, Italija, Portugalska, Španija, Švedska, Velika Britanija (Anglija, Škotska,
Wales).
Semaškov model je izrazit model socialistične ureditve in na prvi pogled zelo podoben
Beveridgeovemu. Nastal je v Sovjetski zvezi. Temeljil je na druţbeni, drţavni lastnini,
torej morajo biti vse zdravstvene storitve dostopne vsem ljudem, brez razlikovanja in
brez doplačil, kar je pomenilo, da je bila zasebna lastnina prepovedana, torej je bila
prepovedana zasebna dejavnost oziroma privatna zavarovanja. Drţava je s tem
sistemom skušala zagotoviti vsem prebivalcem enake pravice in količino zdravstvenih
storitev. Sistem se je financiral izključno iz proračuna. Sistem dolgo ni mogel
delovati, saj je temeljil na financiranju iz proračuna, česar pa si večina drţav, ki ga je
uporabljala, ni mogla privoščiti, saj so bile gospodarsko zelo šibke. Ponekod je sistem
še v veljavi, saj reforme zdravstvenega varstva v deţelah tranzicije še niso
zaključene. Tudi Slovenija je v preteklosti prevzela določene značilnosti tega modela,
kar pa se počasi opušča, saj se je Slovenija začela nagibati k Bismarckovemu
modelu.
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3 KRATKA ZGODOVINA
SISTEMA

SLOVENSKEGA

ZDRAVSTVENEGA

Slovenski prostor se je ţe večkrat srečal z različnimi sistemi zdravstvenega
zavarovanja. Prvi stik s področjem zdravstvenega varstva in zdravstvenega
zavarovanja je bil ţe v prvi polovici 19. stoletja. Pred tem so bili delavci prepuščeni
sami sebi. Če so zboleli, ostali brez dela oziroma ostareli, so bili socialno ogroţeni, saj
ni nihče poskrbel za njihovo socialno in zdravstveno blaginjo. Plačevati so morali
neposredno iz svojega ţepa.
Leta 1854 se v Avstro-Ogrski monarhiji pojavi prvi zakon na področju zdravstvenega
varstva in sicer Rudarski zakon. Z njim so bile ustanovljene skladnice za obvezno
zdravstveno zavarovanje rudarjev in topilniških delavcev. Bil je začetek delavske in
socialne zaščite na principu solidarnosti. Leto pozneje so uvedli še bolniško ter
nezgodno zavarovanje. Pokojninsko so se lahko zavarovali sprva le rudarji, leta 1874
pa še ţelezničarji.
Trinajst let pozneje je avstrijski del habsburške monarhije obvezno zdravstveno
zavarovanje tudi uzakonil. Dve tretjini zavarovalniške vsote so prispevali delavci,
preostanek pa delodajalci. Zakon je temeljil na Bismarckovem modelu zavarovanja.
S 1. 8. 1889 je bila v Ljubljani ustanovljena Okrajna bolniška blagajna. Pomen
blagajne je bil zagotavljanje delavčevih socialnih pravic med boleznijo in pravice do
zdravstvenih storitev. Okrajna bolniška blagajna je delovala vse do propada Avstro –
Ogrske monarhije.
Med letoma 1918 in 1945 se je sistem solidarnost še okrepil. Uvedena je bila bolniška
in pa nezgodno zavarovanje delavcev zoper bolezni in nezgode, ni pa sistem
vključeval zavarovanja za primer brezposelnosti. Z letom 1922 je Zakon o
zavarovanju delavcev določal minimalne pogoje zavarovanja, torej zavarovanje za
primer bolezni, nezgode, onemoglosti, starosti in smrti. V Ljubljani je istega leta dobil
svojo izpostavo Okroţni urad za zavarovanje delavcev. Le-ta je imel vlogo v primerih
brezposelnosti. Članstvo v uradu je bilo obvezno in enotno. Urad je z letom 1941
postal nosilec vsega socialnega zavarovanja z novim nazivom Zavod za socialno
zavarovanje Ljubljanske pokrajine.
Po drugi svetovni vojni je področje zdravstvenega zavarovanja zaznamovalo večje
število sprememb. Financiranje je postalo enotnejše, vključevalo je pokojninsko,
invalidsko, zdravstveno zavarovanje in pa zavarovanje za porodniški dopust.
Prispevki delavcev in delodajalcev so se zbirali v regionalnih zavodih za socialno
zavarovanje, drţavni proračun pa je pokrival stroške vojakov in vojnih veteranov.
Leta 1952 je bil ustanovljeni okrajni Zavod za socialno zavarovanje, ki je skrbel za
pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje.
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Pomembno je bilo tudi leto 1972, ko je zakonodajalec izenačil pravice iz obveznega
zdravstvenega zavarovanja za vse prebivalstvo, kar je vključevalo tudi kmete, ki so
bili do sedaj nekako izključeni. Med letoma 1980 in 1992 smo lahko bili priča obdobju
izvajanja zavarovanj po konceptu nacionalnega zdravstvenega varstva.
Z osamosvojitvijo Slovenije so se finančne teţave financiranja zdravstva poslabšale in
bile nestabilne. Za zdravstveno varstvo, je kot drţavni organ v sestavi Ministrstva za
zdravstvo, začela skrbeti Republiška uprava za zdravstveno varstvo, vse dokler ni bila
leta 1992 sprejeta nova zakonodaja. (glej Strban, 2006, str. 17-29; Oder, 2008, str.
6, 7).
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4 ZDRAVSTVENI SISTEM V SLOVENIJI
Z osamosvojitvijo Slovenije se je začel spreminjat tudi naš zdravstveni sistem. Prišlo
je do sprememb v organizaciji in statusu zdravstvenih organizacij, ki so povzročile
nemalo preglavic. Vzpostavljena je bila mreţa javnih zavodov, v katere so bili
vključeni nekdanji zdravstveni domovi, bolnišnice in lekarne. Zdravstveni zavodi so
dobili pravico in moţnost opravljanja zdravstvenih storitev preko koncesij za
opravljanje javne zdravniške sluţbe. Koncesijo je podeljevalo in jo še podeljuje
Ministrstvo za zdravje.
Koncept nacionalnega zdravstvenega varstva se je opuščal in se postopoma uvajal
Bismarckov sistem socialnega zavarovanja. Po načelu solidarnosti vseh zavarovanih
oseb se je uvedlo obvezno zdravstveno zavarovanje. Načelo solidarnosti pomeni
prenos finančnih bremen za zdravljenje in ostala tveganja. Tveganje se porazdeli
med prebivalstvo, ne glede na spol, starost, zdravstveno stanje, ekonomski status in
ostale dejavnike.
Zmedenost ljudi z novim zdravstvenim sistemom ni bila ravno nepopisna, vendar jo
je bilo vseeno začutiti. Tako kot pri vsakršnih novitetah, ki se uvajajo, se opaţa
probleme, ki niso bili predvideni v okviru načrtovanja novega zdravstvenega modela.
Te probleme so skušali nekako reševati z novelami zakona in sprejetji novih
zakonskih podlag za zdravstveno zavarovanje. Seveda so se ljudje sčasoma navadili
na nov sistem, čeprav ga niso razumeli; obstajajo pa še osebe, ki ga tudi sedaj, po
tolikih letih izvajanja, ne razumejo najbolje. Ne moremo jim zameriti. Nesmiselno je
iskati krivca za nerazumevanje slovenskega zdravstvenega sistema po tolikih letih, ko
Ministrstvo za zdravje razmišlja o preoblikovanju zdravstvenega sistema.
V okviru zdravstvenega zavarovanja si zagotovimo zdravstveno in socialno varnost za
čas, ko smo bolni, poškodovani ali ko imamo druge zdravstvene teţave. Za
zdravstveno zavarovanje štejemo, če imamo urejeno tako obvezno kot dopolnilno
zdravstveno zavarovanje, ki skupaj tvorita neko celoto pokrivanja zdravstvenih
storitev.
Ljudje ţelijo biti zdravi in ostati zdravi, ob bolezni pa dobiti ustrezno medicinsko
pomoč. Zaradi tega se zdruţujejo v zdravstvene zavarovalnice, ki jim za ceno
prispevka ali premije zagotavljajo zdravstveno varstvo. Poleg zavarovalnic vstopajo v
partnerski poloţaj še zdravstvene sluţbe in pa drţava, ki zastopa neke skupne,
druţbene interese na področju zdravstvenega varstva ter ima hkrati med partnerji
nadrejeni poloţaj. Temu sistemu lahko rečemo tripartitni sistem upravljanja sistema
zdravstvenega varstva.
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Slika 1: Izhodiščni poloţaj partnerjev v upravljanju sistema zdravstvenega
varstva
Drţava
Skupni interesi, nadrejeni
poloţaj

Usklajevanje
interesov,
dogovarjanje,
pogajanje

Zdravstvena sluţba
Posebni interesi, podrejeni
poloţaj

Vir: Česen (1998, str. 31)Zdravstvene

zavarovalnice

Posebni interesi, podrejeni
svetu
ne bomo našli zavarovanja,
poloţaj

Niti v evropskem prostoru niti nikjer drugje po
ki je
popolnoma samostojno oziroma samo javno ali samo zasebno. Obe vrsti se namreč
tesno dopolnjujeta. Koliko se javno oziroma zasebno zdravstvo prepletata je odvisno
od oblikovanja javnega sistema zdravstva. Po tipologiji zdravstvena zavarovanja
delimo v več skupin. V Sloveniji prevladuje naslednja tipologija prostovoljnih
zdravstvenih zavarovanj:
Dopolnilna zavarovanja,
Vzporedna zavarovanja (v Sloveniji nadstandardna),
Dodatna zavarovanja (v Sloveniji nadstandardna),
Nadomestna zavarovanja,
Asistenčna zdravstvena zavarovanja.
Dopolnilna zdravstvena zavarovanja krijejo razliko ali del razlike stroškov do polne
vrednosti standarda zdravstvenih in z njimi povezanih storitev nad deleţem, ki ga
krije obvezno zdravstveno zavarovanje.
Vzporedna zdravstvena zavarovanja krijejo stroške ali del stroškov zdravstvenih in z
njimi povezanih storitev, ki bi jih v celoti ali delno krilo obvezno zdravstveno
zavarovanje, a jih zavarovanci uveljavljajo po drugačnih postopkih ali ob drugih
pogojih, kot jih predpisuje obvezno zdravstveno zavarovanje.
Dodatna zdravstvena zavarovanja krijejo stroške ali del stroškov zdravstvenih in z
njimi povezanih storitev oziroma izplačil denarnih prejemkov, ki niso sestavni del
pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Dodatna in vzporedna zdravstvena zavarovanja so zavarovanja za večji obseg ali
dodatne pravice v primerjavi s pravicami, kot so opredeljene v obveznem
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zdravstvenem zavarovanju. Obe vrsti zavarovanj se izvajata neodvisno od obveznega
zdravstvenega zavarovanja. V Sloveniji se je za te oblike zavarovanj uveljavila oznaka
nadstandardna zdravstvena zavarovanja.
Nadomestna zdravstvena zavarovanja krijejo največ v obsegu standarda obveznega
zdravstvenega zavarovanja, in sicer stroške ali del stroškov zdravstvenih in z njimi
povezanih storitev oziroma plačil denarnih prejemkov osebam, ki ne morejo biti
obvezno zdravstveno zavarovane.
Asistenčna zdravstvena zavarovanja krijejo stroške ali del stroškov pomoči pri
organizaciji in/ali izvedbi zdravstvenih ter z njimi povezanih storitev doma in v tujini.
Zdravstveno zavarovanje po slovenskem modelu delimo na obvezno in prostovoljno.
V skupino prostovoljnih zavarovanj lahko štejemo dopolnilno, nadstandardno,
nadomestno in asistenčno zavarovanje.
Slika
2: Prikaz obveznega
zdravstvenih storitev

(javnega)

oziroma

zasebnega

dopolnilno
%
kritja
iz
OZZ

100%
kritje iz
OZZ

80%

75%
50%

vzporedje - samoplačniki

nadstandardno

Javno/zasebno kritje

Vir: Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, 2008.

9

kritja

5 ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
Zdravstveno zavarovanje je zelo pomemben del celovite socialne varnosti. Socialna
varnost pri nas vključuje zdravstveno zavarovanje, pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, zavarovanje za čas nezaposlenosti (vse troje imenujemo tudi socialno
zavarovanje) ter socialno varstvo.
Za vse ljudi je najbolj pomembno zagotovljeno zdravstveno zavarovanje (social
health insurance, national health insurance), s katerim drţava določi dosegljivi
zdravstveni standard za vse ljudi, ki ga zagotavlja preteţno na javni račun.
Izvajajo ga drţave same ali javne nedobičkonosne zdravstvene zavarovalnice. Ljudje
pa si lahko po lastni ţelji in presoji privoščijo tudi več pravice ali drugačne pravice,
višjo kakovost in boljšo dostopnost storitev. (Česen, 1998, str. 40).

5.1 ZNAČILNOSTI OBVEZNEGA IN PROSTOVOLJNEGA ZDRAVSTVENEGA
ZAVAROVANJA
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju deli zdravstveno
zavarovanje na obvezno in prostovoljno. Med tema dvema zavarovanjema je kar
nekaj razlik, ki so predstavljena v spodnji sliki.
Tabela 1: Značilnosti obveznega in prostovoljnega zdravstvenega
zavarovanja
OBVEZNO ZDRAVSTVENO
ZAVAROVANJE
predpisano in urejeno z zakonom

PROSTOVOLJNO ZDRAVSTVENO
ZAVAROVANJE
zakon ga omogoča, ureja se z
individualnimi pogodbami
zavarovalni temelj: solidarnost
zavarovalni temelj: vzajemnost
vir financiranja: prispevki (javni skladi)
vir financiranja: premije (zasebna
sredstva)
ni dovoljeno izračunavanje rentabilnosti dovoljeno je izračunavanje rentabilnosti
zavarovanja
zavarovanja
močan vpliv in nadzor drţave
drţava se ne vmešava v poslovanje
izvajajo ga nevladne ustanove kot izvajajo ga gospodarski subjekti kot
nedobičkonosno dejavnost
dobičkonosno dejavnost
del celovite socialne varnosti drţavljanov ni vključeno v celovito socialno varnost
drţavljanov
Vir: Česen (1998, str. 64)
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5.2 OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
Obvezno zdravstveno zavarovanje ureja Zakon o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ). Pravice posameznika in od njega odvisnih
druţinskih članov so v obveznem zdravstvenem zavarovanju vezane na prijavo osebe
v zavarovanje in pa na plačilo prispevka. Kot druţinski člani se štejejo zakonec,
otroci, vnuki, bratje, sestre in drugi otroci brez staršev, ki jih je zavarovanec vzel k
sebi in jih preţivlja, starši, ki ţivijo z zavarovancem v skupnem gospodinjstvu in jih
zavarovanec preţivlja. ZZVZZ deli zavarovance v enaindvajset kategorij, s katerimi
točneje določa, kdo je dolţan plačevati prispevke za zdravstveno zavarovanje, s tem
pa je tudi laţje določljivo, kdo je plačnik prispevkov, saj za vsakim zavarovancem
stoji tudi plačnik. Plačnik je namreč lahko oseba sama, njegov delodajalec, osebe, ki
opravljajo pridobitno, gospodarsko, kmetijsko, športno ali katero drugo dejavnost,
občina ali drţava. Drţava in pa občina plačujeta zavarovanje tistim osebam, ki nimajo
lastnih dohodkov in se tudi ne ukvarjajo s katerokoli pridobitno dejavnostjo.
Obvezno zdravstveno zavarovanje izvaja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
(ZZZS), ki je specializirana pravna oseba javnega prava. Oseba pa se lahko prijavi
tudi na občini svojega stalnega prebivališča kot občan. S tem si zagotovi plačevanje
obveznega zdravstvenega zavarovanja preko drţave, občine.
V Sloveniji naj bi bili v zdravstveno zavarovanje zajeti vsi drţavljani Republike
Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki ter tiste osebe, ki opravljajo na območju
drţave kakršno koli pridobitno dejavnost in niso zavarovane po predpisih drugih
drţav. Otroci so zdravstveno zavarovani do svojega dopolnjenega 15. leta starosti
oziroma do dopolnjenega 18. leta starosti, če niso sami zavarovanci. Po tem letu so
lahko zavarovani kot druţinski člani pod pogojem, da se redno šolajo in sicer do
konca rednega šolanja. Izjema so le študentje, ki so starejši od 26 let in se redno
šolajo, ti se morajo namreč sami zavarovati tako obvezno kot dopolnilno.
V obvezno zdravstveno zavarovanje naj bi se vključili tudi tujci, ţiveči v Republiki
Sloveniji. Zavarovanci po ZZVZZ smo namreč samo drţavljani Republike Slovenije.
Tuji drţavljani, ki so bodisi v Sloveniji na delovnem mestu ali pa si šele urejajo
dokumente za stalno bivanje v Sloveniji, si morajo zdravstveno zavarovanje urediti
drugače. Trenutno lahko tako zavarovanje sklenejo samo pri eni zavarovalnici. To
zavarovanje jim glede na »paket«, ki ga ţelijo, omogoča, da koristijo zdravstvene
storitve brez dodatnega plačila.
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Tabela 2: Tabela zavarovanj zavarovalnih oseb v Sloveniji v letih 2006,
2007 in 2008
druţinski
leto
zavarovanci člani
skupaj
2006
1.475.436
509.659 1.985.095
2007
1.503.150
504.669 2.007.819
2008
1.535.418
511.636 2.047.054
Vir: ZZZS, baza podatkov o zavarovanih osebah
Slika 3: Skupno število zavarovancev in druţinskih članov v letu 2006,
2007 in 2008
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0
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Vir: ZZZS, baza podatkov o zavarovanih osebah
S plačilom prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje si zavarovanec zagotovi
plačilo zdravstvenih storitev;
nadomestilo za plače med začasno zadrţanostjo od dela, nadomestila plače za
čas začasne zadrţanosti iz dela zaradi bolezenskih razlogov, povračila potnih
stroškov, pogrebnine in posmrtnine1;
pogrebnine in posmrtnine;
povračilo potnih stroškov v zvezi z uveljavljanjem zdravstvenih storitev.

1

Do nadomestila plače so po zakonu upravičeni le zaposleni in kmetje, ki plačujejo posebne
prispevke; do ostalih denarnih prejemkov pa so upravičene tudi druge skupine zavarovalnih oseb. V
primeru poškodb na delu in poklicnih bolezni gre za kombinacijo naturalnih in denarnih dajatev, ki so
zagotovljena delavcem, ki se poškodujejo na delu ali zbolijo za poklicno boleznijo. V teh primerih
imajo ti v celoti pokrite stroške zdravljenja in rehabilitacije, nadomestila plač v času začasne
nezmoţnosti za delo, nadomestilo v času trajne, popolne ali delne izgube delovne sposobnosti
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Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju iz leta 2008 (Uradni list 76/2008 z dne 25.7. 2008), se je
prijava v obvezno zavarovanje nekoliko spremenila. Novejši zakon spreminja določilo
glede prijave in plačevanja obveznega zdravstvenega zavarovanja za osebe, ki jih
zavaruje občina. Zakon namreč navaja, da se osebe lahko zavarujejo kot občani, če
izpolnjujejo spodaj naštete kriterije, in sicer:
da nimajo nobenih dohodkov,
če ţivijo sami in njihov povprečni mesečni dohodki v zadnjih treh mesecih ne
presegajo 50% minimalne plače, kar je trenutno povprečno 294,60 €
kadar ţivijo z oţjimi ali širšimi druţinskimi člani v skupnem gospodinjstvu,
njihov povprečni mesečni dohodek na druţinskega člana v zadnjih treh
mesecih ne dosega 25% minimalne plače, kar je trenutno povprečno 147,30 €
mesečno na druţinskega člana
oziroma razen kadar ima sam ali njihovi oţji ali širši druţinski člani prihranke
oziroma premoţenje, ki dosega ali presega višino 60 osnovnih zneskov
minimalnega dohodka.
Prihranki in premoţenje zavarovancev se ugotavljajo v skladu s predpisi s področja
socialnega varstva, ki urejajo denarno socialno pomoč. Izpolnjevanje pogojev ugotovi
občina, ki prijavi osebo v zavarovanje z odločbo, na podlagi vloge za prijavo v
obvezno zdravstveno zavarovanje.
Zakon je prinesel tudi še eno večjo spremembo, ki pravi, da si morajo tudi študentje,
ki so dopolnili 26 let in še imajo status študenta, urediti tako obvezno kot dopolnilno
zdravstveno zavarovanje, česar pa prej zakon ni predvideval oziroma je drugače
določal zavarovanje študentov. Spremembe so stopile v veljavo s 1. 1. 2009. Prav
tako je z istim datumom stopila v veljavo »pravica« tistih, ki so socialno ogroţeni, saj
jim v tem primeru krije razliko do polne cene drţava. Da pridejo do te pravice, pa se
morajo dokazovati z odločbo iz Centra za socialno delo; na podlagi tega jim
zavarovalnice uredijo mirovanje, kar pomeni, da jim njihovo dopolnilno zavarovanje
miruje in se jim vsi stroški zdravstvenih storitev krijejo iz obveznega zavarovanja.
Po zakonu so storitve iz obveznega zavarovanja različno krite. Različna kritja oziroma
procent kritja je točno določen v 23. členu zakona. Zakon pravice deli na šest
razredov glede na stopnjo kritja iz obveznega zavarovanja. Teh šest razredov delimo
na 100% kritje, najmanj 95% kritje, 85% kritje, najmanj 75% kritje in največ 60%
oziroma 50% kritje.
V celoti se krijejo:
sistematični in drugi preventivni pregledi otrok, šolske mladine, študentov, ki
se redno šolajo, ţensk v zvezi z nosečnostjo in drugih odraslih oseb v skladu s
programom, razen preventivnih pregledov, ki jih na podlagi zakona
zagotavljajo delodajalci;
zgodnje odkrivanje in preprečevanje bolezni;
zdravljenje in rehabilitacija otrok, učencev in študentov, ki se redno šolajo ter
otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju;
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zdravstveno varstvo ţensk v zvezi s svetovanjem pri načrtovanju druţine,
kontracepcijo, nosečnostjo in porodom;
preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje infekcije HIV in nalezljivih bolezni, za
katere je z zakonom določeno izvajanje ukrepov za preprečevanje njihovega
širjenja;
obvezna cepljenja, imunoprofilaksa in kemoprofilaksa skladno s programom;
zdravljenje in rehabilitacija malignih bolezni, mišičnih in ţivčno-mišičnih
bolezni, paraplegije, tetraplegije, cerebralne paralize, epilepsije, hemofilije,
duševnih bolezni, razvitih oblik sladkorne bolezni, multiple skleroze in
psoriaze;
zdravljenje in rehabilitacija zaradi poklicnih bolezni in poškodb pri delu;
zdravstveno varstvo v zvezi z dajanjem in izmenjavo tkiv in organov za
presaditev drugim osebam;
nujna medicinska pomoč, vključno z nujnimi reševalnimi prevozi;
patronaţni obiski, zdravljenje in nega na domu ter socialnovarstvenih zavodih;
zdravila na recept v skladu z razvrstitvijo zdravil, ortopedski in drugi
pripomočki v zvezi z zdravljenjem.
Najmanj 95% se krijejo:
storitve v zvezi s presaditvijo organov in z drugimi najzahtevnejšimi
operativnimi posegi ne glede na razlog;
zdravljenje v tujini;
storitev v zvezi z intenzivno terapijo, radioterapijo, dializo in drugimi nujnimi
najzahtevnejšimi diagnostičnimi, terapevtskimi in rehabilitacijskimi posegi.
85% se krijejo:
storitve v zvezi z zagotavljanjem in zdravljenjem zmanjšane plodnosti in
umetno oploditvijo, sterilizacijo in umetno prekinitvijo nosečnosti;
specialističnoambulantne, bolnišnične in zdraviliške storitve kot nadaljevanje
bolnišničnega zdravljenja, razen za poškodbe izven dela;
nemedicinski del oskrbe v bolnišnici in zdravilišču v okviru nadaljevanja
bolnišničnega zdravljenja razen poškodb izven dela;
storitve v osnovni zdravstveni dejavnosti, ki niso zajete v 100% kritju ter
zdravljenje zobnih in ustnih bolezni;
ortopedske, ortotične, slušne in druge pripomočke, razen v zgoraj naštetih
primerih.
V najmanj 75% vrednosti se krijejo:
specialističnoambulantne, bolnišnične in zdraviliške storitve kot nadaljevanje
bolnišničnega zdravljenja in nemedicinski del oskrbe v bolnišnici in zdravilišču
kot nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja, ortopedske, ortotične in druge
pripomočke v zvezi z zdravljenjem poškodb izven dela, - zdravila s pozitivne
liste za vse druge primere.
V največ do 60% se krije:
prevoze z reševalnimi vozili, ki niso nujni;
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zdraviliško zdravljenje, ki ni nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja.
Največ do 50% vrednosti se krije:
zdravila z vmesne liste;
zobnoprotetično zdravljenje odraslih;
očesne pripomočke za odrasle.
Poudariti velja, da se odstotki za posamezne vrste storitev ali pri posameznih
boleznih v okviru zgornjih točk lahko razlikujejo. Odstotke določa ZZZS v soglasju z
vlado RS. V celoti se krije zdravstvene storitve tudi vojaškim invalidom in civilnim
invalidom vojne s tem, da razliko nad ravnijo obveznega zavarovanja zagotavlja RS iz
proračuna.
Zagotovljeno je tudi celotno plačilo storitev, kadar gre za nujno zdravljenje oseb, ki
niso prostovoljno zavarovane za doplačila, in sicer, če gre za:
invalida in ostale osebe, ki jim je priznana pomoč druge osebe za opravljanje
večine ali vseh ţivljenjskih funkcij; invalidov, ki imajo najmanj 70% telesno
okvaro in pa osebam nad 75 let starosti;
osebe, ki izpolnjujejo dohodkovni pogoj za pridobitev dajatev po predpisih o
socialnem varstvu;
ter osebe, katerih dohodek na druţinskega člana zavarovanca ni večji od
dvojne letne premije za prostovoljno zavarovanje.
Kot nujno zdravljenje zakon opredeljuje neodloţljive zdravstvene storitve oţivljanja,
ohranitve ţivljenja in preprečitve poslabšanja zdravstvenega stanja obolelega ali
poškodovanega. O nujnosti zdravljenja odloča osebni zdravnik oziroma zdravniška
komisija.

5.3 PROSTOVOLJNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
Prostovoljna zavarovanja so vsa tista zavarovanja, ki jih posameznik sklepa z izbrano
zavarovalnico prostovoljno. To pomeni, da ga v takšno pravno pogodbeno razmerje z
zavarovalnico ne silijo norme, temveč odločitev, prepuščena svobodni volji. Zakon o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju deli zdravstveno zavarovanje
poleg obveznega še na prostovoljno zdravstveno zavarovanje. Med prostovoljna
zdravstvena zavarovanja štejemo med drugim tudi dopolnilno, še naprej pa tudi
nadstandardna in vsa ostala zdravstvena zavarovanja. Zavedati se moramo tudi, da
je to le en del izmed osebnih zavarovanj, kar pomeni, da s tem oseba zavaruje sama
sebe oziroma sočloveka. V prostovoljna zdravstvena zavarovanja se drţava ne
vmešava. Vmeša se takrat, kadar gre za dobrine posebnega javnega pomena
oziroma druţbene vrednote.
Po številu in obsegu so prostovoljna zavarovanja prevladujoča. Izhajajo iz več
dimenzij. Prvič gre za lastno presojo okoliščin, ki narekujejo potrebo po zavarovanju
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in ki je odvisna od sposobnosti prepoznavanja nevarnosti za določen objekt. In
drugič, gre za svobodno kreiranja zavarovalnega razmerja, v katerem je določen
obseg in so določene vrste zavarovalnega kritja, v sodelovanju z zavarovalnico
(Ţnidarič, 2004, str. 148). Prostovoljna zdravstvena zavarovanja so poseben
fenomen, saj se vključujejo v sistem socialne in zdravstvene varnosti drţave in jo v
znatni meri dopolnjujejo.
Kot je ţe omenjeno, je dopolnilno zdravstveno zavarovanje del osebnih zavarovanj.
Čeprav bi po imenu prostovoljno sklepali, da je dopolnilno zdravstveno zavarovanje
res prostovoljno, se moramo zavedati tveganja, ki se pojavlja s tem, ko dopolnilnega
zdravstvenega zavarovanja ne sklenemo.
Če sklepamo samo po imenu lahko vsakdo razume pomen prostovoljstva. Iz besede
prostovoljstvo se namreč izpelje beseda prostovoljno; tudi prostovoljno zdravstveno
zavarovanje. Pa je to zdravstveno zavarovanje res prostovoljno?
Lahko bi rekli, da je dopolnilno zdravstveno zavarovanje res prostovoljno, teţava v
interpretaciji zakona in tudi besede je v tem, da se oseba, ki tega zavarovanja nima
sklenjenega lahko znajde v precejšnih škripcih, seveda ob predpostavki, da ta oseba
nima dovolj osebnega finančnega priliva, da bi si zdravstvene storitve sama
plačevala.
Kljub temu, da zakon predvideva dopolnilno zdravstveno zavarovanje kot
prostovoljno, osebo zakon dejansko prisili, da sklene zavarovanje pri eni izmed treh
zavarovalnice, ki ponujajo to zavarovanje.
Da se vrnem na začetek. Po definiciji je dopolnilno zdravstveno zavarovanje,
zavarovanje za doplačila. S sklenitvijo zdravstvenega zavarovanja se oseba izogne
doplačevanju raznih zdravstvenih storitev, ki bi jih sicer morala sama plačati. Pravila
igre seveda določa ZZZS s svojimi pravilniki in pa seveda ZZVZZ.
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je z letom 2005 prinesel
kar nekaj sprememb. S 1. 9. 2005 je začela veljati novela zakona, ki naj bi uredila
razmere na trgu zdravstvenih zavarovanj. Mogoče največja sprememba se je zgodila
z izravnalnimi shemami, s katerimi so morale zavarovalnice začeti izravnavati razlike
v stroških zdravstvenih storitev, ki so bile posledica različnih struktur zavarovancev
glede na starost in spol. Tako so morale zavarovalnice začeti obveščati svoje
zavarovance o novostih na področju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (Fende,
2007, str. 13, 14)
Med novostmi so:
Preoblikovanje obstoječih pogodb
Te pogodbe je bilo potrebno preoblikovati v skladu z novelo Zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju tako, da so nove pogodbe
začele veljati s 1. 3. 2006 (moţen prestop zavarovalcev/zavarovancev k drugi
zavarovalnici).
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Sprejem v zavarovanje
V zavarovanje je vsaka zavarovalnica dolţna sprejeti vsakega, ki ima urejeno
obvezno zdravstveno zavarovanje. Zavarovalnica mora vse zavarovance enako
obravnavati.
Trajanje pogodbe
Pogodba o dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju se sklepa za najmanj eno leto,
razen v primerih, kjer je trajanje tega zavarovanja vezano na obvezno
zavarovanje.
Odpoved pogodbe s strani zavarovalca oziroma zavarovanca
Zavarovalec oziroma zavarovanec lahko odpove pogodbo po preteku enega leta s
tri mesečnim odpovednim rokom, kar pomeni, da je zavarovanec najmanj 15
mesecev. Pred tem rokom se lahko odpove pogodbo samo zavarovancu,
kateremu preneha status zavarovane osebe v obveznem zavarovanju.
Odpoved pogodbe s strani zavarovalnice
Zavarovalnica lahko odpove pogodbo zavarovancu samo v primeru finančne
nediscipline, torej, da ne izpolnjuje svoje obveznosti plačevanja premije.
Premija in popusti
S 1. 3. 2006 je višina premije v okviru ene zavarovalnice enotna, ne glede na
spol, starost in zdravstveno stanje osebe. Lahko pa zavarovalnica ponudi 3 %
popust za tiste primere, za katere zavarovalnica sklepa, da bo imela niţje
administrativne stroške, kot je to na primer plačilo letne premije.
Pribitek na premijo
Pribitek na premijo je posledica pozne vključitve v dopolnilno zdravstveno
zavarovanje. To pomeni, da se osebi, ki ji je od vključitve v obvezno zavarovanje
ţe preteklo eno leto, poleg normalne premije, doda še 3% pribitek za vsako
zamujeno leto. Povišanje velja od 1. 1. 2006. Najvišji pribitek na premijo je lahko
80%2.
Čakalna doba
Pod čakalno dobo razumemo tri mesečno obdobje, če si oseba v 30 dneh, ko si je
uredila obvezno zdravstveno zavarovanje, ne uredi še dopolnilnega. V tem času
bo, zavarovanec smatran kot samoplačnik, torej bo moral storitve plačevati
oziroma doplačevati. V teh treh mesecih zavarovanec sicer plačuje svojo premijo,
vendar zavarovalnica v tem obdobju ne krije razlike med celotno dogovorjeno
ceno storitve in deleţem te cene3.
2

Primer: oseba si je obvezno zdravstveno zavarovanje uredila 17. 8. 2005, do danes (leto 2009) pa
se ni še prijavila in sklenila pogodbe za dopolnilno zdravstveno zavarovanje, to pomeni: premija
zavarovalnice + 9% pribitek na premijo
3
Če nadaljujem prejšnji primer: premija zavarovalnice + 9% pribitek na premijo + 3 mesečna čakalna
doba
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Izravnalne sheme
Ker se dopolnilno zdravstveno zavarovanje izvaja po načelih medgeneracijske
vzajemnosti in vzajemnosti med spoloma med vsemi zavarovanci, je novela
zakona prinesla kot novost izravnalne sheme. Zavarovalnicam z ugodnejšo
strukturo zavarovancev po starosti in spolu nalaga prenos sredstev na
zavarovalnice, ki imajo to strukturo manj ugodno in zato višje stroške pri
plačevanju zdravstvenih storitev. Zavarovalnice so se tako dolţne vključevati v
izravnalno shemo; morajo voditi prihodke in odhodke dopolnilnega zdravstvenega
zavarovanja ločeno od drugih tipov prostovoljnih zavarovanj. Prikazovati morajo
tudi ločen poslovni izid. V primeru pozitivnega poslovnega izida iz naslova
dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj morajo zavarovalnice polovico izida nameniti
za izvajanje dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj.
Vrnitev neizkoriščenega dela vplačanih premij
Zavarovalnice so morale zavarovancem oziroma zavarovalcem najkasneje do
31.3.2006 povrniti neizkoriščeni del vplačanih premij po stanju na dan prenehanja
stare zavarovalne pogodbe4.
Rezervacije
To so bile pogodbe, oblikovane kot matematične (PZD-T) oziroma starostne
rezervacije (PZD). Namenjene so bile na nek način varčevanju. Mladi zavarovanci
so plačevali višjo premijo z namenom, da bi, ko bodo starejši plačevali niţjo
premijo glede na njihovo tveganost. Preveč plačane premije so se za namen
»varčevanja za starost« zbirale v rezervacijah. Te oblike pogodb se ne oblikujejo
več; z novim zakonom morajo zavarovalnice vrniti rezervacije tistim
zavarovancem, za katere so jih oblikovale in so torej upravičeni do povrnitve.
Zneski se izplačujejo v celoti ali deloma, zavarovalnice pa lahko izvršijo tudi
pobot.
Odpoved s strani zavarovalnice
Če zavarovanec do zapadlosti ne plača premije po pogodbi o dopolnilnem
zdravstvenem zavarovanju, preneha obveznost zavarovalnice po 60 dneh od
dneva, ko je bila zavarovancu vročena priporočena pošiljka z obvestilom o
zapadlosti premije.
S 1.1.2009 pa še dve novosti, ki jih je prinesel Zakon o spremembah in dopolnitvah
Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. 76/2008 z dne
25.5.2008):
Mirovanje zavarovanja
Mirovanje zavarovanja si lahko uredijo socialno šibkejši zavarovanci in sicer na
podlagi odločbe iz Centrov za socialno delo za čas, ki je zabeleţen na odločbi.
4

Zavarovancu, ki je po stari pogodbi plačal letno premijo, mora zavarovalnica po stanju na dan
prenehanja stare pogodbe povrniti neizkoriščen del oziroma sorazmerni deleţ od 1.3.2006 pa vse do
konca zavarovalnega obdobja po tej stari pogodbi.
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Ureditev zavarovanja po 26. letu starosti
Pred letom 2009 osebam, ki so imele status študenta ni bilo potrebno urejati
dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Z januarjem 2009 pa je prišla novost,
da si morajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje urediti tudi te osebe, čeprav
imajo še vedno status študenta. Na ta način je drţava regulirala tako imenovane
»večne študente«.
5.3.1 Namen dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja
Namen dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je zavarovanje za doplačila. V
primeru, da oseba ne sklene dopolnilnega zavarovanja, mora sama plačevati storitve,
ki niso krite iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Dopolnilno zavarovanje krije
stroške zdravstvenih storitev, nastanitev in prehrano v bolnišnici ali zdravilišču, vsa
zdravila iz pozitivne in vmesne liste, ki so predpisana na recept, reševalne prevoze,
zdravstvene pripomočke, ortopedske, slušne, očesne in druge tehnične pripomočke
ter zobnoprotetične nadomestke. Ne moremo reči, da je teh pravic malo. Če
pogledamo ceno zavarovanja v primerjavi z obveznim zdravstvenim zavarovanjem, bi
lahko rekli, da se več storitev krije iz dopolnilnega zavarovanja kot pa iz obveznega.
5.3.2 Ponudnice zdravstvenih zavarovanj
Trenutno imamo v Sloveniji le tri zavarovalnice, ki ponujajo dopolnilno zdravstveno
zavarovanje. Poleg dopolnilnega ponujajo tudi dodatna, nadstandardna in asistenčna
zavarovanja. Zavarovalnica Vzajemna pa še nadomestno zavarovanje in sicer
zavarovanje VOZ. Te zavarovalnice so:
Vzajemna zdravstvena zavarovalnica
Zavarovalnica Adriatic Slovenica
Triglav, Zdravstvena zavarovalnica

5.3.2.1 Vzajemna zdravstvena zavarovalnica
Vzajemna zdravstvena zavarovalnica je organizirana kot pravna oseba, kot druţba za
vzajemno zavarovanje. Nastala je 1. 11. 1999, ko se je odcepila od Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije. Je največja specializirana zavarovalnica na
področju osebnih zavarovanj, predvsem zdravstvenih. Njen cilj je izključno
zadovoljevanje interesov zavarovancev in ne doseganje dobička. Kot nam pove ţe
njeno ime, zavarovalnica deluje na načelu vzajemnosti in neprofitnosti. Načelo
vzajemnosti pomeni, da vsi zavarovanci prispevajo pribliţno enak znesek za kritje
zdravstvenih storitev. Kakršne koli preseţke naj bi druţba porabila v povečanje pravic
zavarovancev.
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Poleg dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ponuja Vzajemna
prostovoljna zdravstven zavarovanja:
za večji obseg pravic,
hitrejši dostop do zdravnikov,
zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini,
vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje za tujce (VOZ).

še

druga

Zgoraj našteta zavarovanja štejemo med dodatna oziroma nadstandardna
zdravstvena zavarovanja, razen zavarovanja za tujce, ki ga v Sloveniji ponuja samo
Vzajemna.
V spodnji tabeli lahko vidimo, koliko čistih prihodkov od zavarovalnih premija, čistih
odhodkov za škode ter koliko bruto obračunanih premij za leto 2006 in 2007 je imela
Vzajemna zdravstvena zavarovalnica. Podatki so navedeni v tisoč EUR.
Tabela 3: Prikaz bruto obračunane premije, čistih prihodkov od
zavarovalne premije in čistih odhodkov škod za zavarovalnico Vzajemna za
leti 2006 in 2007

leto
2006
2007

Vzajemna zdravstvena zavarovalnica
Bruto obračunana
Čisti prihodki od
Čisti odhodki za
premija
zavarovalnih premij
škode
218.861
220.798
195.920
226.093
224.687
193.545
Vir: Poslovna poročila zavarovalnice Vzajemna, 2006 in 2007

Vzajemna zdravstvena zavarovalnica pokriva še vedno največji trţni deleţ izmed vseh
treh zavarovalnic.

5.3.2.2 Zavarovalnica Adriatic Slovenica
Zavarovalnica Adriatic je bila ustanovljena konec leta 1990. Zavarovalnica je
specializirana za vsa zdravstvena in ostala zavarovanja, med drugim tudi za
dopolnilno zdravstveno zavarovanje. V letu 2005 se je zavarovalnica Adriatic zdruţila
z zavarovalnico Slovenica in nosi novo ime Adriatic Slovenica; oblikovana je kot
delniška druţba. Zavarovalnica nudi poleg dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja
tudi:
zavarovanje za večji obseg pravic,
zavarovanje za dodatne pravice,
zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini.

20

Kot zavarovanje za večji obseg pravic nudi nadstandardna zavarovanja, ki jih deli
glede na starost zavarovanca. S starostjo pa se tudi večajo zavarovalniške storitve, ki
jih oseba lahko sklene v paketu.
V spodnji tabeli lahko vidimo poslovanje zavarovalnice Adriatic Slovenica, vendar
samo v vidiku zdravstvenih zavarovanj za leto 2006 in 2007. Podatki so navedeni v
tisoč EUR.
Tabela 4: Prikaz bruto obračunane premije, čistih prihodkov od
zavarovalne premije in čistih odhodkov škod za zavarovalnico Adriatic
Slovenica za leti 2006 in 2007

leto
2006
2007

Adriatic Slovenica
Bruto obračunana
Čisti prihodki od
Čisti odhodki za
premija
zavarovalnih premij
škode
78.321
77.147
72.136
89.552
88.537
67.011
Vir: Poslovna poročila zavarovalnice Adriatic Slovenica, 2006 in 2007

5.3.2.3 Triglav, Zdravstvena zavarovalnica
Zavarovalnica Triglav velja za največjo zavarovalnico v Sloveniji. Kot dopolnitev
zavarovanj ponuja v eni izmed svojih odvisnih druţb Triglav, Zdravstveni
zavarovalnici, tudi osebna zavarovanja in sicer zdravstvena zavarovanja. Triglav,
zdravstvena zavarovalnica, je tretja zavarovalnica izmed zavarovalnic, ki dopolnilno
zdravstveno zavarovanje lahko sklepajo. Konec leta 2003 je zavarovalnica zaključila
fazo vzpostavitve specializirane zavarovalnice v okviru Skupine Triglav. V letu 2004
pa so bila sprejeta vsa dovoljenja s strani Agencije za zavarovalni nadzor za
delovanje in trţenje. Leta 2005 je zavarovalnica aktivno stopila na slovenski trg
dopolnilnih zavarovanj. Osnovni dejavnosti sta razvoj zavarovalnih produktov ter
izvajanje vseh vrst in tipov zdravstvenih zavarovanj. Triglav, Zdravstvena
zavarovalnica je oblikovana kot delniška druţba. Zavarovalnica ponuja:
dopolnilno zdravstveno zavarovanje,
zavarovanje zdraviliškega zdravljenja po poškodbah,
dodatno zavarovanje za primer smrti zaradi nezgode.
Zavarovanji v drugi in tretji točki sta nadstandardni zavarovanji.
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Tabela 5: Prikaz bruto obračunane premije, čistih prihodkov od
zavarovalne premije in čistih odhodkov škod za Triglav, Zdravstveno
zavarovalnico leto 2006
Triglav, Zdravstvena zavarovalnica
Bruto obračunana
Čisti prihodki od
Čisti odhodki za
premija
zavarovalnih premij
škode
39.800
38.415
30.777
/
/
/
Vir: Poslovno poročilo Skupine Triglav, 2006

leto
2006
20075

Tabela 5 prikazuje poslovanje Triglav, Zdravstvene zavarovalnice za leto 2006. Kot je
razvidno so bili čisti prihodki višji od čistih odhodkov.
Tabela 6: Prikaz trţnih deleţev Vzajemne, Adriatic Slovenice in Triglava v
letu 2007 in 2008
Vzajemna Adriatic Slovenica
Triglav
2007
61
24
15
2008
61
23
16
Vir: Zavarovalno zdruţenje Slovenije in Poslovna poročila zavarovalnic (2007, 2008)
V tabeli 6 lahko vidimo višino trţnih deleţev zavarovalnic Vzajemna, Adriatic
Slovenica in zavarovalnice Triglav. Vodi Vzajemna z 61%, ostalih 39% pa si ostali dve
zavarovalnici. Trţni deleţ zavarovalnice Vzajemna v letu 2008 ostane enak.
Slika 4: Prikaz trţnih deleţev Vzajemne, Adriatic Slovenice in Triglava v
letu 2007 in 2008
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Vir: Zavarovalno zdruţenje Slovenije in Poslovna poročila zavarovalnic, (2007, 2008)
5

Podatki za leto 2007 niso bili dostopni
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5.3.3 Cena zavarovanja
Cena dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja se izračunava na podlagi izračunov
škodnih primerov, vendar to ni edino zavarovanje, ki se obračunava na tak način. Te
metode se posluţujejo vse zavarovalnice, ne glede na zavarovanje, ki ga ponujajo.
Zavarovalnice ceno storitev prilagajajo tudi cenam zdravstvenih storitev v zdravstvu.
Ko se storitve v javnem zdravstvu dvigajo oziroma spuščajo, se prilagajajo tudi
premije za zdravstveno zavarovanje. Trenutni vzgibi so takšni, da se zdravstvene
storitve draţijo, s tem pa tudi premija dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.
Največja zdravstvena zavarovalnica pri nas, Vzajemna, ima največje število
zavarovancev v Sloveniji. Ker ima tudi največje število zavarovancev, lahko bolje
regulira premijo zdravstvenega zavarovanja, kot pa ostali dve zavarovalnici, Adriatic
Slovenica in Triglav.
Poleg izračunov škodnih primerov in prilagajanjem cenam zdravstvenih storitev v
zdravstvu, se cena dopolnilnega zavarovanja oblikuje tudi na podlagi števila svojih
zavarovancev. Pri večjem številu si namreč lahko zavarovalnica privošči niţjo premijo
in s tem laţjo izravnavo pobranih premij, kot pa zavarovalnica, ki ima manjše število
zavarovancev6 (Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, 2009; Česen, 59, 66, 72, 75).

5.4 NADSTANDARDNA IN DODATNA ZDRAVSTVENA ZAVAROVANJA
Najpreprostejša razlaga razlike med nadstandardnimi zavarovanji in dodatnimi je ta,
da dodatna zavarovanja dodamo k nekemu ţe sklenjenemu zavarovanju,
nadstandardna pa so tista zavarovanja, ki nam nudijo nek nadstandard storitev, za
katere sklepamo pogodbo, torej nam nudijo več kot nam lahko ponudita obvezno in
dopolnilno zdravstveno zavarovanje, pomeni, da nam nudijo storitve nad 100%
kritjem iz teh dveh zavarovanj. Torej so nadstandardna zavarovanja namenjena
večjemu obsegu pravic in višji standard storitev ter za dodatne pravice, ki jih
obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje ne krijeta. V Sloveniji ti dve
zavarovanji nekako enačimo, čeprav bi bilo bolje, da ju ne bi.
Obstoječe zavarovalnice na slovenskem trgu ponujajo pester izbor dodatnih in
nadstandardnih zdravstvenih zavarovanj, s katerimi si zagotovimo oskrbo tudi za tisti
del zdravstvenih storitev, katerih obvezno oziroma dopolnilno zdravstveno
zavarovanje ne krijeta ali ne krijeta v celoti.

6

Zavarovalnica Vzajemna ima nekaj več kot 900.000 zavarovancev in premijo dopolnilnega
zavarovanja 23,84 € (s popustom 23,12 €), ostali dve zavarovalnici, Adriatic Slovenica z nekaj več kot
300.000 zavarovanci in Triglav z nekaj več kot 200.000 zavarovanci, imata precej višjo premijo
zavarovanja. Adriatic Slovenica ima svojo premijo 24,59 € (s popustom 23,85 €), zavarovalnica Triglav
pa 24,63 € (s popustom 23,89 €), (Modre številke zavarovalnic, 2009).
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Vsaka zavarovalnica je na podlagi trţnih raziskav in odločitev uprav začela ponujati
sklop različnih zavarovanj. Nekatera se lahko sklepajo kot dodatek k dopolnilnemu
zavarovanju pod pogojem, da je oseba ţe njihov zavarovanec, nekatera pa čisto
samostojno. Ob pogledu na ponudbo treh zavarovalnic takoj opazimo, katera
zavarovanja so tista, ki zavarovance najbolj privlačijo zaradi takih ali drugačnih
razlogov. Zavarovalnice »trkajo« na udobje vsakega bolnika. Prepričujejo nas, da je
to tisto zavarovanje, ki ga potrebujemo.
Največji »portfelj« zavarovanj imata zavarovalnici Vzajemna, ki ponuja od
nadstandarda do raznih nadomestil, asistenčnega zavarovanja diagnoze ter
zavarovanja za tujino, in zavarovalnica Adriatic Slovenica, ki ima svojo pestrost
različnih moţnosti razmejeno za vsako dodatno pravico na drugo zavarovanje, kar je
lahko za nekoga dobro ali pa slabo. Pohvalno pri zavarovalnici Adriatic Slovenica pa
je dejstvo, da ponuja tudi paketna zavarovanja glede na starost zavarovanca.
Zavarovalnica Triglav je v svoji ponudbi drugih zavarovanj mogoče najbolj enolična,
saj ponuja le dve zavarovanji in sicer za zdraviliško zdravljenje po poškodbah ter
zavarovanje za primer smrti zaradi nezgode.
Ne glede na to, da nam zavarovalnice ponujajo toliko različnih vrst dodatnih in
nadstandardnih zdravstvenih zavarovanj, je od posameznika odvisno, kaj dejansko
bo sklenil, le-to pa pogojuje s svojimi potrebami in ţeljami. Tako vsaka zavarovalnica
nudi produkte, ki so oblikovani na podlagi dejanskega povpraševanja zavarovancev.
Prednosti sklepanja dodatnih in nadstandardnih pogodb je več, izpostavila pa bi tisto
najbolj očitno prednost in to je, da si zagotovimo več, kot bi dobili samo s sklenjenim
obveznim in dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem. Nekomu je to čisto dovolj,
drugemu, ki ima mogoče rad udobje ali pa bi si ţelel boljše oskrbe, pomenijo ta
zavarovanja nekakšno rešitev.
Zasebno, torej dodatno oziroma nadstandardno zavarovanje, zagotavlja
zavarovancem večji obseg pravic kot obvezno zavarovanje. Poleg moţnosti zdravil na
beli recept, boljših materialov in medicinskih pripomočkov zagotavlja tudi moţnost
bolnišničnega zdravljenja in ob tem bivanje v eno- ali dvoposteljni sobi. Ta
zavarovanja povrnejo svojim zavarovancem tudi denarna nadomestila za izpad
dohodkov v času bolezni ali poškodbe v obliki raznih dnevnih nadomestil. Sklenejo
lahko tudi zavarovanje za nadomestilo med bivanjem v bolnišnici ali zdravilišču ali
celo za primer smrti zaradi nezgode. Katerokoli zavarovanje se oseba odloči skleniti
pa se mora zavedati, da zavarovalnice ne krijejo stroškov za storitve in nadomestila
za stanja, ki so ţe znana.
Kot izredno veliko slabost bi lahko izpostavili, da do sedaj še nobena zavarovalnica ne
ponuja zavarovanja, s katerim bi omogočala zdravljenje v tujini po podobnem
konceptu kot je zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini. Ljudje namreč, hočeš
nočeš, zbolevajo tudi za boleznimi, za katere v Sloveniji bodisi ni zdravila bodisi ni
zmoţnosti oziroma usposobljenega kadra za pomoč tem bolnikom. Določena bolezen
lahko zahteva drugačno ali boljše zdravljenje, kot ga krije zdravstveno zavarovanje v

24

Sloveniji, s takim zavarovanjem pa bi si te osebe lahko privoščile še manjkajoče ali
dodatno zdravljenje v tujini. Mislim, da bi morale obstajati moţnosti tudi za tiste, ki bi
tako pomoč še kako potrebovali.
Sicer obstaja moţnost zdravljenja v tujini preko ZZZS-ja, vendar je teh zdravljenj
izredno malo glede na število obolelih s teţkimi boleznimi. Nočem obtoţevati, da so
slovenski zdravniki neizobraţeni, vendar je ţal tako, da drţava premalo vlaga v
zdravstveni napredek in v nakup novih in sodobnejših aparatov, ki bi pripomogli k
boljšemu splošnemu zdravju drţavljanov.
V nadaljevanju so predstavljena zavarovanja, dopolnilna in dodatna, ki jih ponujajo
zavarovalnice Adriatic Slovenica, Triglav ter Vzajemna. (Modre številke zavarovalnic,
internetne strani zavarovalnic ter splošni pogoji zavarovanj, 2009)
Zdravstvena zavarovalnica Vzajemna v svoji ponudbi ponuja zdravstvena
zavarovanja, ki jih lahko priključimo dopolnilnemu zdravstvenemu zavarovanju ali pa
jih lahko sklenemo kot samostojen produkt. Bistvene razlike med določenimi
zavarovanji ni, zato jih bom tudi skupaj opisala.
Zavarovanje
Vzajemna
Nadomestila
in
Zavarovanje
Vzajemna
Nadomestila+ lahko sklenejo osebe, ki imajo pri zavarovalnici sklenjeno dopolnilno
zdravstveno zavarovanje, zavarovanje Nadomestila+ pa lahko sklene kdorkoli, saj je
samostojni produkt. Zavarovanji se sklepata z osebami med 18. in 65. letom starosti
za dobo najmanj enega leta. Obe zavarovanji krijeta izplačilo dnevnega nadomestila
za čas bivanja v bolnišnicah ali zdraviliščih, pri zavarovanju Nadomestila+ pa se lahko
zavarujemo še za čas bolniške odsotnosti. Premija za Nadomestila je odvisna od
starosti zavarovanca, kar je razvrščeno 4 razrede; pri zavarovanju Nadomestila+ je
premija odvisna od starosti ter od paketa, ki si ga izbere zavarovanec (osnovni mali,
osnovni veliki, moţno pa je dodati k tema dvema paketoma še dodatna jamstva)7.
Posebnost zavarovanja Nadomestila+ je, da zavarovanec doda k osnovnemu paketu
še tri različna jamstva.
Zavarovanje
Vzajemna
Diagnoza+:
zavarovanje
specialističnih
zdravstvenih storitev lahko sklene katerakoli oseba med 18. in 65. letom starosti
za najmanj 1 zavarovalno leto. Zavarovanje krije hiter dostop do specialističnih
zdravstvenih storitev, ki jih uveljavlja zavarovanec izven javne zdravstvene mreţe.
Premija je odvisna od starosti zavarovanca8. Posebnost zavarovanja je, da
zavarovalnica v zelo kratkem času (med 3-7 dni) uredi pregled pri zdravniku
specialistu; zavarovanje se lahko sklene tudi s pogojno čakalno dobo, to pomeni, da
zavarovalnica krije stroške zdravstvenih storitev, povezanih s temi boleznimi po

7

Zavarovanje Nadomestila: 25 let stara oseba bo plačevala mesečno premijo 2,25 € z zavarovalno
vsoto 300 €, 150 €, 40 € ali 25 € odvisno iz katerega naslova zavarovanec zahteva izplačilo.
Zavarovanje Nadomestila+: 25 let stara oseba plačuje mesečno premijo za osnovni mali paket 3,67 €,
zavarovalna vsota pa 450 €, 300 €, 100 € ali 25 € ponovno odvisno iz katerega naslova zavarovanec
zahteva izplačilo nadomestila.
8
Oseba stara 25 let bo za to zavarovanje plačala 9,16 €.
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preteku obdobja dveh zaporednih let odkar zavarovanec po sklenitvi zavarovanja
nima ponovnih teţav ter če ni zbolel tri leta pred sklenitvijo zavarovanja.
Zavarovanje Vzajemna Nadstandard A in B lahko sklene katerakoli oseba za
dobo 3 let. zavarovanje Nadstandard A nudi kakovostnejše bivanje in oskrbo med
zdravljenjem v bolnišnici oziroma zdravilišču ter boljše pripomočke in materiale;
zavarovanje Nadstandard B pa zajema plačilo storitev v samoplačniških ambulantah
ali zdravstvenih zavodih, vključno z zdravili, ki jih predpiše lečeči zdravnik. Premija je
odvisna od starosti zavarovanca ter višine letne premije, ki si jo zavarovanec izbere.
Pri Nadstandardu A je to 86,15 €, 110,06 € ali 172,31 € pri Nadstandardu B pa je
letna premija 60,59 €, 70,04 €, 121,17 €. Glede na letno premijo ima zavarovanec
vključeno določeno zavarovalno vsoto9. Posebnost zavarovanja je, da se lahko sklene
tudi za otroke; vsa predhodna stanja pa so izključena.
Nezgodna zavarovanja Nezgode in Nezgode+; zavarovanje Nezgode so
namenjene osebam, ki imajo pri zavarovalnici Vzajemna ţe sklenjeno dopolnilno
zdravstveno zavarovanje, zavarovanje Nezgode+ pa je namenjeno katerikoli osebi.
Zavarovanji se sklepata vsaj za eno leto, zavarujejo pa se lahko osebe do 70. let
starosti, pri Nezgodah+ pa osebe med 18 in 65. letom starosti oziroma med 14. in
75. letom starosti. Kritji sta izredno podobni, pri zavarovanju Nezgode se krije
nezgodna smrt ali nezgodna smrt in teţja invalidnost; pri zavarovanju Nezgode+
lahko kdorkoli sklene zavarovanje za nezgodno smrt in teţjo invalidnost, lahko pa
sklene tudi nov produkt zavarovalnice, kjer se poleg nezgodne smrti in trajne
invalidnosti, kot osnovni kritji lahko doda še različna izbirna kritja, kot na primer
dnevno ali bolnišnično nadomestilo zaradi nezgode. Poleg tega nov produkt ponuja
sklepanje kolektivnega nezgodnega zavarovanja. Premija za Nezgode je odvisna od
izbrane zavarovalne vsote oziroma mesečne premije, ki jo ţeli zavarovanec plačevati,
torej bi za mesečno premijo 2,66 € zavarovanec pridobil zavarovalno vsoto 10.000 €
za nezgodno smrt oziroma 10.000 € za teţjo invalidnost, samo za nezgodno smrt pa
bi oseba plačevala 1,78 € na mesec; premija za Nezgode+ (nezgodna smrt in teţja
invalidnost) je odvisna od starosti zavarovanca ter izbrane zavarovalne vsote, premija
za Nezgode+ (za nezgodno smrt in trajno invalidnost) pa je odvisna od izbranega
paketa - če oseba vzame mali paket (smrt zaradi nezgode, trajna invalidnost zaradi
nezgode in dnevno nadomestilo zaradi nezgode) bo plačevala 5,89 € na mesec.
Posebnosti zavarovanja so precej visoko zastavljena starostna meja sklenitve
zavarovanja, zavarovanec si lahko sam, glede na plačano premijo, izbere zavarovalno
vsoto, pri kolektivnem zavarovanju Nezgode+ so zavarovani tudi druţinski člani
Zavarovalnica Vzajemna vsem svojim zvestim zavarovancem nudi 5% popust, poleg
tega pa, če zavarovanec plačuje letno premijo ali ima odtegljaj od plače, lahko
pridobi še dodatni 3% popust.

9

Nadstandard A pri letni premiji 86,15 € krije 250 € zavarovalne vsote za bivanje v bolnišnici ter
292,10 € zavarovalne vsote za pripomočke, materiale in zdravila.
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Zdravstvena zavarovanja zavarovalnice Adriatic Slovenica ponujajo pester
spekter različnih zavarovanj, zato lahko vsak zavarovanec najde nekaj zase.
Zavarovanje za podaljšanje ortopedske rehabilitacije v Ortopedski
bolnišnici Valdoltra lahko sklenejo vse osebe, ki ob sklenitvi nimajo ortopedskega
obolenja ter ne načrtujejo ortopedskih operativnih posegov in sicer za dobo največ
dveh let. V tem zavarovanju se krije strokovno vodena medicinska rehabilitacija v
bolnišnici Valdoltra po uspešnem ortopedskem posegu v katerikoli bolnišnici v
Sloveniji. Premija je odvisna od zavarovalne vsote (750 €, 1000 €, 1250 €) ter
starosti zavarovanca10. Posebnost zavarovanja je, da mora zavarovanec imeti
sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje pri Adriatic Slovenica. Zagotovljeno je
nadstandardno bivanje, kriti so tudi potni stroški v višini cene javnega prevoza, kadar
niso kriti iz OZZ.
Zavarovanje nadstandardnih zobozdravstvenih materialov lahko sklepajo
osebe od 6. leta dalje (oziroma v njihovem imenu starši oziroma skrbniki) za dobo
največ dveh let. V zavarovanju so kriti stroški doplačil za nadstandardne zobne
materiale; zavarovani so samo zobje, ki so ob sklenitvi zdravi ali sekundarno zdravi
(strokovno sanirani). Premija odvisna od zavarovalne vsote (500 €, 625 €, 750 €) ter
starosti zavarovanca11. Pred sklenitvijo je potrebno predloţiti status zobovja.
Vsi, od 6. leta dalje, ki še nimajo dioptrije oziroma ne potrebujejo očesnih
pripomočkov
lahko
sklenejo
Zavarovanje
nadstandardnih
očesnih
pripomočkov za dobo največ dveh let. Kriti so stroški očal (okvirjev in leč),
kontaktnih leč, lup ter očesnih protez; krije se razliko med vrednostjo
nadstandardnega pripomočka (OZZ+PZZ) in polno ceno nadstandardnega
pripomočka. Premija je odvisna od pristopne starosti zavarovanca, zavarovalna vsota
pa je enotna 500 €12. Pred sklenitvijo je potrebno predloţiti okulistični izvid;
pripomočke si je mogoče priskrbeti pri katerem koli optiku, tudi v tujini.
Prav tako od 6. leta dalje se lahko osebe, ki ne uporabljajo oziroma ne potrebujejo
ortopedskih ali drugih pripomočkov zavarujejo z Zavarovanjem nadstandardnih
ortopedskih pripomočkov za dobo največ dveh let. Krijejo se stroški za oskrbo z
nadstandardnimi ortopedskimi, ortotičnimi, slušnimi in drugimi tehničnimi pripomočki;
z zavarovanjem pa je pokrito doplačilo nad vrednostjo standarda do polne cene
pripomočka v okviru zavarovalne vsote. Premija je odvisna od pristopne starosti
zavarovanca, zavarovalna vsota je enotna – 750 €13. Posebnost zavarovanja je, da si
kakovost in vrsto pripomočka izbere zavarovanec sam na podlagi strokovnega
mnenja zdravnika.
Zavarovanje zdravil sklepajo osebe, ki sklenejo tudi zavarovanje samoplačniških
storitev v specializiranih ambulantah oziroma zavarovanje za krajše čakalne vrste ter
10
11
12
13

Oseba
Oseba
Oseba
Oseba

pri
pri
pri
pri

25
25
25
25

letih
letih
letih
letih

in 750 € zavarovalne vsote plačuje mesečno 0,68 €.
in 500 € zavarovalne vsote plačuje mesečno 5,28 €.
plačuje mesečno 3,53 €.
plačuje 1,28 €.
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osebe, ki sklenejo enega izmed paketov Mladi, Aktivni, Seniorji za dobo dveh let z
moţnostjo obnovitve zavarovanja. Krijejo se stroški zdravil, predpisanih na
samoplačniški recept; krijejo se doplačila za zdravila nad najvišjo priznano
vrednostjo, ki so predpisana na zeleni recept (medsebojno zamenljiva zdravila,
predpisana na zeleni recept, ki imajo višjo ceno od najvišje priznane vrednosti).
Premija je enotna za vse, ne glede na starost; letna premija je 25,56 € pri
zavarovalni vsoti 200 €. Posebnost zavarovanja: ob prvi sklenitvi je čakalna doba dva
meseca. Če ima oseba sklenjeno pri zavarovalnici Adriatic Slovenica tudi dopolnilno
zdravstveno zavarovanje lahko pridobi še 20-30 odstotkov popusta, odvisno od
starosti zavarovanca; zavarovalnica ne krije vseh zdravil predpisanih na beli recept npr vitaminov in mineralov.
Zavarovanje podaljšanja zdraviliškega zdravljenja sklepajo osebe, ki ob
sklenitvi ne bolehajo za kronično ali drugo boleznijo oziroma zadnji dve leti pred
sklenitvijo niso bile hospitalizirane ali na zdraviliškem zdravljenju. Zavarovanje se
sklepa za dobo največ dveh let. Krijejo se stroški podaljšanega zdraviliškega
zdravljenja/rehabilitacije, ki je predhodno odobrena v obveznem zavarovanju,
zavarovancu je zagotovljeno nadstandardno bivanje vse v okviru zavarovalne vsote.
Premija je odvisna od starosti in zavarovalne vsote (500 €, 750 €, 1000 €)14.
Posebnost zavarovanja: zavarovanec mora imeti sklenjeno dopolnilno zdravstveno
zavarovanje pri zavarovalnici Adriatic Slovenica; zavarovanje je moţno prenesti v
naslednje zavarovalno leto. Če gre za rehabilitacijo po poškodbah, lahko zavarovanec
z doplačilom k premiji v enem zavarovalnem letu uporabi dve zavarovalni vsoti.
Zavarovanje hospitalizacije spremljevalca otroka sklenejo starši ali skrbniki,
zavarovanje pa je prenosljivo tudi na osebo, ki jo pooblasti zavarovanec. Otrok ne
sme biti naročen na kakršno koli preiskavo, zdravljenje ali operativni poseg.
Zavarovanje se sklepa za največ dve leti. Krijejo se stroški hospitalizacije
spremljevalca otroka skupaj z obolelim otrokom ne glede na vrsto otrokove bolezni
ali poškodbe. Vključeni so stroški nastanitve in prehrane ter potni stroški
spremljevalca, vendar največ do višine zavarovalne vsote. Premija je odvisna od
starosti in zavarovalne vsote (500 €, 1000 €, 1500 €)15. Posebnost: zavarovanje ima
tri mesečno čakalno dobo; ko bolnišnica oziroma zdravilišče ne more zagotoviti
nastanitve, je to moţno v najbliţjem hotelu, hrana pa je zagotovljena v bolnišnici;
pravica ugasne s polnoletnostjo, razen v primeru duševno močno prizadetih otrok.
Zavarovanje nadstandardnih nastanitev pri bolnišničnem in zdraviliškem
zdravljenju lahko sklene katerakoli oseba, ki sklene tudi zavarovanje
samoplačniških storitev v specialističnih ambulantah oziroma zavarovanje za krajše
čakalne vrste, sklene pa se ga lahko tudi v okviru paketov Aktivni in Seniorji.
Zavarovanje se sklepa za dobo dveh let z moţnostjo podaljšanja/obnovitve. Krijejo se
stroški nadstandardne nastanitve pri bolnišničnem/zdraviliškem zdravljenju v eno ali
dvoposteljni sobi z nadstandardno opremo, vključena je tudi prehrana. Premija in
14
15

Oseba pri 25 letih in 500 € zavarovalne vsote plačuje premijo 0,77 €.
Oseba pri 25 letih in 500 € zavarovalne vsote plačuje mesečno premijo 9,16 €.

28

zavarovalna vsota sta enotni za vse, ne glede na starost in sicer je letna premija
25,56 € pri zavarovalni vsoti 200 €. Posebnost zavarovanja; ob prvi sklenitvi je
čakalna doba dva meseca; zavarovanje se ne krije, ko v bolnišnici/zdravilišču ne
morejo nuditi nadstandardnega bivanja.
Za Zavarovanje za krajše čakalne vrste oziroma Zavarovanje
samoplačniških storitev v specializiranih ambulantah se lahko odločijo osebe
med 18. in 65. letom starosti, ne glede na to ali ima oseba sklenjeno dopolnilno
zdravstveno zavarovanje pri zavarovalnici Adriatic Slovenica. Zavarovanje lahko
sklenejo za dobo dveh let z moţnostjo podaljšanja/obnovitve. Krijejo se stroški
specialističnih pregledov ter pripadajočih osnovnih diagnostičnih in laboratorijskih
preiskav na izbranih medicinskih področjih, za katere je čakalna doba v javnem
zdravstvu daljša od treh tednov. V zavarovanje se lahko vključi tudi kritje stroškov
zahtevnejših diagnostičnih preiskav in fizioterapevtskih storitev, kar je odvisno od
paketa oziroma kritja. Kritja so tri: osnovno kritje krije preglede in osnovno
diagnostiko (elektrokardiografija, elektromiografija, elektroencefalografija, rentgen,
ultrazvočne preiskave…). Pri drugem paketu, ki krije osnovno kritje in pa dodatno
kritje CT in MR se krije vse, kar krije osnovno kritje ter dodatno še zahtevnejše
diagnostične preiskave računalniške tomografije in magnetne resonance. Tretji
paket vključuje osnovno kritje in pa dodatna kritja; poleg prvih dveh paketov
vključuje še fizioterapijo. Premija je odvisna od izbranega kritja, starosti. Pri prvem
paketu je zavarovalna vsota 270 €, pri drugem 1000 €, pri tretjem paketu pa 1500
€16. Posebnost zavarovanja: ob prvi sklenitvi zavarovanja je čakalna doba 2 meseca;
če imate pri zavarovalnici Adriatic Slovenica sklenjeno tudi dopolnilno zdravstveno
zavarovanje vam prizna zavarovalnica tudi do 30% popusta pri sklenitvi zavarovanja
za krajše čakalne vrste, ostale osebe pa morajo izpolniti še poseben vprašalnik o
zdravstvenem stanju. Skupaj z zavarovanjem za krajše čakalne vrste se lahko sklene
tudi zavarovanje zdravil in zavarovanje nadstandardnih nastanitev pri bolnišničnem in
zdraviliškem zdravljenju; paketi zavarovanj zavarovanja za krajše čakalne vrste pa so
v ponudbi tudi v paketih Mladi, Aktivni in Seniorji.
Zavarovanje kozmetičnih operativnih posegov se sklepa za osebe vse od 6.
leta dalje za največ dve leti. Krijejo se stroški kozmetičnih operativnih posegov zaradi
posledic poškodb, ki ostanejo vidne (npr. brazgotine) in so nastale po sklenitvi
zavarovanja; zagotavlja se zdravljenje, ki ne izhaja iz pravic obveznega
zdravstvenega zavarovanja. Zavarovalna vsota je enaka za vse, se pa mesečno
premijo plačuje glede na pristopno starost17. Premija je odvisna tudi od tega ali je
zavarovanec mladoletna ali polnoletna oseba; pri pogodbenem izvajalcu si lahko
zavarovanec zdravnika izbere sam, hkrati pa so mu zagotovljeni nadstandardni pogoji
bivanja.

16

Oseba pri 25 letih in zgoraj naštetih zavarovalnih vsotah bi plačevala za osnovno kritje 4,47 €, za
osnovno kritje in dodatno kritje CT in MR 6,34 €, za tretji paket, ki vključuje še fizioterapijo pa 7,08 €.
17
Oseba pri 25 letih bi za 2000 € zavarovalne vsote plačevala mesečno premijo 3,36 €.

29

Zavarovanje zobozdravstvenega nadstandarda lahko sklepajo osebe od 18.
leta dalje, ki imajo sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje pri zavarovalnici
Adriatic Slovenica; zavarovanje se sklepa za dobo dveh let. Krijejo se stroški
nadstandardnih zobozdravstvenih storitev in zobnoprotetičnih izdelkov, stroške
implantacij, obveznega letnega preventivnega pregleda, stroški potrebnih zdravljenj
in sanacij. Premija je odvisna od izbrane zavarovalne vsote (1000 €, 1750 €, 2500 €)
ter starosti zavarovanca18. Pred sklenitvijo je potrebno predloţiti status zobovja;
zavarovani so samo tisti zobje, ki so ob sklenitvi zavarovanja zdravi.
Zavarovanje bolniške dnevnice je namenjeno vsem, ki so v rednem delovnem
razmerju in ki so po lastni presoji zdravi; pri zavarovalnici Adriatic Slovenica morajo
imeti sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Zavarovanje se sklepa za dobo
največ dveh let. Z njim se krije izplačilo dnevnega nadomestila v višini izbrane
bolniške dnevnice za vsak dan odsotnosti z dela v primeru delovne nezmoţnosti.
Premija je odvisna od starosti zavarovanca in pa izbrane bolniške dnevnice (5 €, 10€,
15 €)19. Posebnosti: v enem zavarovalnem letu se krije največ 100 delovnih dni, v
katere spadajo tudi plačani prazniki; bolniška dnevnica se ne izplača za prvih pet dni,
razen, ko je zdravstveno opravičena odsotnost z dela daljša od 30 dni; zavarovanje
ima tudi tri mesečno čakalno dobo, ki pa ne velja v primeru nezmoţnosti za delo
zaradi poškodb.
Zavarovanje nadomestila pri negi oţjega druţinskega člana sklepajo osebe,
ki so, kot pri Zavarovanju bolniške dnevnice, v rednem delovnem razmerju in imajo
pri zavarovalnici Adriatic Slovenica sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje.
Zavarovanje nadomestila pri negi oţjega druţinskega člana se sklepa za največ dve
leti, z njim pa se krijejo stroški izplačila dnevnega nadomestila v obliki bolniške
dnevnice za čas nege oţjega druţinskega člana (zakonci in otroci). Nadomestilo se
izplača največ za 100 dni v zavarovalnem letu in se nanaša na delovne dneve in
plačane praznike. Premija je odvisna od višine dnevnega nadomestila (10 €, 15 €, 25
€) ter starosti zavarovanca20. Posebnost zavarovanja je ta, da je zavarovanje med
zakoncema prenosljivo; zavarovanje ima tri mesečno čakalno dobo, ki pa ne velja v
primeru nege druţinskega člana zaradi poškodb, ne glede na njihov vzrok.
Zavarovalnica Adriatic Slovenica pa ponuja še poleg zgoraj naštetih in opisanih
zavarovanj tudi pakete zavarovanj, in sicer Mladi, Aktivni in Seniorji.
Paket Mladi lahko sklenejo osebe do 30 leta starosti in vključuje:
Zavarovanje samoplačniških storitev v specialističnih ambulantah oziroma
Zavarovanje za krajše čakalne vrste in
Zavarovanje zdravil.
Osebam, ki sklepajo to zavarovanje in imajo pri Adriatic Slovenica ţe sklenjeno
dopolnilno zdravstveno zavarovanje, se priznava popust. Paket se lahko sklene za
18
19
20

Oseba pri 25 letih in 1000 € zavarovalne vsote plačuje mesečno premijo 15,63 €.
Oseba pri 25 letih in izbrani bolniški dnevnici 5 € bo plačevala 7,16 € mesečne premije.
Oseba pri 25 letih in dnevnem nadomestilu 10 € bi mesečno plačevala 7,92 €.
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dobo dveh let; zavarovalna vsota za Zavarovanje za krajše čakalne vrste je 270 €, za
Zavarovanje zdravil pa 200 €. Oseba, ki nima sklenjenega dopolnilnega
zdravstvenega zavarovanja pri Adriatic Slovenica, bo mesečno plačevala 8,52 € za
paket Mladi.
Paket Aktivni sklepajo osebe med 31. in 55. letom starosti; paket pa vključuje:
Zavarovanje samoplačniških storitev v specialističnih ambulantah oziroma
Zavarovanje za krajše čakalne vrste
Zavarovanje zdravil in
Zavarovanje nadstandardnih nastanitev pri bolnišničnem in zdraviliškem
zdravljenju.
Enako kot za paket Mladi, imajo osebe pri sklepanju tega paketa popust, če ima
oseba pri tej zavarovalnici ţe sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje.
Zavarovanje se sklepa za dve leti. Zavarovalna vsota za Zavarovanje zdravil je enaka,
torej 200 €, za Zavarovanje krajših čakalnih vrst je 1500 €, za Zavarovanje za
nadstandardne nastanitve pa 200 €. Oseba, ki sklene to zavarovanje plačuje
mesečno premijo 21,83 €, če ima sklenjeno dopolnilno zavarovanje pri Adriatic
Slovenici pa 16,16 €.
Paket Seniorji sklepajo osebe med 56. in pa 65. letom, s tem pa sklenejo:
Zavarovanje samoplačniških storitev v specialističnih ambulantah oziroma
Zavarovanje za krajše čakalne vrste (brez fizioterapije)
Zavarovanje zdravil in
Zavarovanje nadstandardne nastanitve pri bolnišničnem in zdraviliškem
zdravljenju.
Zavarovalne vsote so pri Zavarovanju zdravil in pa Zavarovanju nadstandardnih
nastanitev enake kot pri paketu Aktivni in paketu Seniorji, to je 200 €, za
Zavarovanje za krajše čakalne vrste pa 1000 €. Paket Seniorji se sklepa za dobo dveh
let. Oseba, ki sklene ta paket bo plačevala mesečno premijo 27,69 €, če sklene še
dopolnilno zdravstveno zavarovanje pa 22,15 €.
Zdravstvena zavarovanja zavarovalnice Triglav so bolj skopa glede na ostali
dve zavarovalnici. Mislim, da lahko to pripišemo dejstvu, da je zavarovalnica nastala
zadnja in se šele razvija.
Zavarovanje za primer smrti zaradi nezgode lahko sklene katerakoli oseba, ki
ima pri zavarovalnici Triglav sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, vendar
največ do 70. leta starosti. Zavarovalnica v primeru nastopa smrti zavarovanca zaradi
nezgode, nastale med trajanjem zavarovanja, izplača upravičencu zavarovalnino.
Premija je enotna in sicer 4,45 € ob sklepanju za manj kot 10let; zavarovalna vsota
je 25.000 €. Na zavarovalno premijo zavarovalnica ne daje popustov, premijo je
potrebno plačevati s posebno poloţnico ali direktno obremenitvijo
Zavarovanje zdraviliškega zdravljenja po poškodbah lahko sklene kdorkoli.
Zavarovanje se sklepa za dve leti in sicer največ do 69. leta starosti. Zavarovanje
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krije stroške zdravljenja v primeru poškodb, opeklin, ozeblin, zlomov. Premija je
odvisna od vstopne starosti in popusta (5% - zavarovanec ima pri zavarovalnici
Triglav sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, 4% - direktna bremenitev, 2%
- plačuje se polletno, 3% - plačilo je letno, 6% - plačilo je enkratno); glede na
starost je primerna tudi zavarovalna vsota, ki se z leti nekoliko zmanjša (8000 €
oziroma 6000 €)21. Popusti, ki jih ponuja zavarovalnica se seštevajo, kar je posebnost
in tudi prednost.
Ko sem se prebijala skozi mnoţico različnih ponudb zavarovanj različnih zavarovalnic
sem spoznala, da lahko vsakdo najde vsaj en produkt, za katerega se mu izplača
zavarovati. Vsaka zavarovalnica posebej ponuja zavarovanja, ki so lahko nekomu
zanimiva, drugemu spet ne. Najbliţje sta si mogoče zavarovalnica Adriatic Slovenica
in Vzajemna. Adriatic Slovenica se lahko pohvali z celotno paleto različnih zavarovanj,
medtem ko zavarovalnica Vzajemna pri enem zavarovanju lahko vključuje več
predmetov/kritij zavarovanja. Zdravstvena zavarovalnica Triglav, ki je nastala zadnja
ima samo dva produkta, ki pa se lahko kosata z nezgodnim zavarovanjem Vzajemne,
ne moreta pa se kosati s produkti Adriatic Slovenice. Če bi se sama ţelela zavarovati,
bi pri zavarovalnici Adriatic Slovenica sklenila dopolnilno zdravstveno zavarovanje ter
nato paket Mladi (Zavarovanje za krajše čakalne vrste in Zavarovanje zdravil), saj bi
meni osebno najbolj odgovarjal.
Vsaka zavarovalnica posebej teţi k temu, da bi zavarovancem pribliţala svoj produkt
ter jih s tem prepričala, da je to zavarovanje tisto, kar zavarovanec resnično
potrebuje. Na strani zavarovanca pa je dejanska odločitev ali se za določen produkt
ţeli zavarovati ali ne. Ko sem iskala podatke o številu sklenjenih zavarovanj sem
naletela na pregrado. Skoraj ni podatka, koliko zavarovanj je bilo sklenjenih za
dodatna in nadstandardna zavarovanja. Zavarovalnica Adriatic Slovenica svoja
dodatna in nadstandardna zavarovanja precej dobro trţi, saj je vodilna v sklepanju
le-teh zavarovanj in sicer vodi z 54,4%, sledita ji zavarovalnica Vzajemna ter Triglav,
Zdravstvena zavarovalnica. Medtem ko, procentualno gledano, Vzajemna počasi
povečuje svoj deleţ sklenjenih dodatnih in nadstandardnih zavarovanj pa
zavarovalnica Adriatic Slovenica drţi enak procent in to je 2% od celotne strukturne
premije za zdravstvena zavarovanja (Poslovna poročila zavarovalnic, 2006-2008).
Moje mnenje je, da je oseba z niţjimi prihodki lahko prav tako dobro zdravstveno
oskrbljena, čeprav nima sklenjenega nekega dodatka ali nadstandarda. Glede na
slovenski zdravstveni sistem, bi mogoče poudarila, da je mogoče smotrno sklepanje
zavarovanj, pri katerih pridemo prej do nekega specialističnega pregleda
(zavarovanje Vzajemna Diagnoza+ in Zavarovanje za krajše čakalne vrste) ter
sklepanje zavarovanja, pri katerem dobi oseba dnevno nadomestilo pri odsotnost z
delovnega mesta zaradi neke poškodbe ali nezgode.

21

Oseba stara 25 let in pri zavarovalni vsoti 6000 € bi plačevala brez vključenih popustov mesečno
premijo 6,14 €.
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5.5 NADOMESTNA IN ASISTENČNA ZDRAVSTVENA ZAVAROVANJA
Med posebnosti obveznega zdravstvenega zavarovanja lahko štejemo zavarovanje
VOZ, kar pomeni vključitev v obvezno zavarovanje (Modra številka zavarovalnice
Vzajemna, 2009). Zavarovanje je dejansko nadomestno zavarovanje, ki krije stroške
v obsegu standardnega obveznega zavarovanja. Nadomestno zavarovanje krije
stroške ali del stroškov zdravstvenih in z njimi povezanih storitev oziroma plačil
denarnih prejemkov osebam, ki ne morejo biti obvezno zdravstveno zavarovane.
Zavarovanje je namenjeno predvsem tujcem, ki si po Zakonu o zdravstvenem varstvu
in zdravstvenem zavarovanju ne morejo urediti statusa zavarovane osebe v
obveznem zdravstvenem zavarovanju preko Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije. Po tem Zakonu je namreč podlaga za vključitev v sistem obveznega
zdravstvenega zavarovanja stalno ali začasno bivanje v Sloveniji oziroma delovna
viza za delo v Republiki Sloveniji. Tujcem se v tem primeru priporoča sklenitev
zavarovanja VOZ, ki ga lahko tujec kombinira z različnimi paketi tega zavarovanja. V
enem paketu lahko namreč dobi samo pravico do storitev nujne medicinske pomoči,
drugi paket krije pravice zajete iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, spet tretji
samo za zavarovanje doplačil. Če oseba sklene kombinacije npr. zavarovanja, kjer so
zajete pravice iz obveznega zavarovanja in pa zavarovanje doplačil ima ta oseba
enako oskrbo kot jo ima prebivalec Republike Slovenije.
Prednosti takšnega sklepanja za tuje osebe so:
zavarovanje nima omejitev,
izključitev je minimalno,
v zavarovanje ni vključena čakalna doba,
zavarovalna doba je prilagojena; dolga od 10 dni pa vse do 1 leta,
ni starostnih omejitev.
Med asistenčna zdravstvena zavarovanja pa štejemo predvsem zavarovanja z
medicinsko asistenco v tujini ter zavarovanje Diagnoza+ zavarovalnice Vzajemna in
Zavarovanje za krajše čakalne vrste zavarovalnice Adriatic Slovenica. Obe zavarovanji
imata prvine asistenčnega zavarovanja. Asistenčna zavarovanja so namreč tista
zavarovanja, ki krijejo stroške ali del stroškov pomoči pri organizaciji in/ali izvedbi
zdravstvenih ter z njimi povezanih storitev doma in v tujini.
Ko sem pregledovala splet ter iskala zavarovanja z medicinsko asistenco v tujini sem
si lahko takoj ustvari mnenje, da se oseba, ki potuje v tujino lahko tako ali drugače
zavaruje. Asistenčna zavarovanja zavarujejo organizacijo in kritje stroškov v nujnih
primerih kot na primer obisk zdravnika ali kritje akutnih bolečin zobovja. V
nadaljevanju so omenjene in na kratko prikazane ponudbe zavarovalnic s to vrsto
zavarovanja (Vir: letaki, splošni pogoji ter modre številke zavarovalnic, 2009).
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Zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco na potovanjih v tujini
zavarovalnice Vzajemna ponuja pester izbor zavarovanj za tujino v sodelovanju z
Mondial Travel (Elvia); ponudba je razdeljena na območja: Svet, Evropa in Hrvaška.
Hkrati pa ponuja pet različnih programov: osnovni, višji, top, program s franšizo ter
multitrip program. Razlika med programi je odvisna od višine kritja ter od zahtev
posameznika. Na primer: multitrip program se sklepa z osebami, ki veliko potujejo in
se ponovno vračajo v Slovenijo. Zavarovanje se lahko sklene za eno osebo, torej
posamično, za skupino ali druţino in za osebe, ki so stare 70 let, osebe, ki so starejše
pa doplačajo 50% premije več. Zavarovanje ne velja v Sloveniji ter v drţavi, kjer ima
oseba urejeno začasno bivališče. Za sklenitev zavarovanja potrebuje oseba številko
potnega lista ali osebne izkaznice ter osebne podatke.
Tako lahko oseba, ki potuje za tri dni po Evropi vplača premijo 4,97 € za osnovni
program; v to ceno je vključenih 12.800 € zdravstvenih storitev, 5.100 € nujnih
prevozov v domovino ter 1.300 € odvetniških storitev. Če oseba potuje po svetu ter
sklene osnovni paket za 3 dni odšteje 10,39 €, v to ceno pa so vključene zdravstvene
storitve do višine 17.900 €, nujni prevozi v domovino do 10.200 € ter odvetniške
storitve do 1.300 €.
Zavarovalnica Adriatic Slovenica ponuja eno izmed najbolj poznanih zavarovanj za
tujino in sicer Zdravstveno zavarovanje v tujini z asistenco Coris. V ponudbo
je zajet cel svet. Zavarovanje lahko prilagajamo zavarovalnemu kritju na osebo in
sicer osnovno (do 20.000 €), dvojno (do 40.000 €) ali trojno (do 60.000 €) kritje.
Zavarovanje se vplača za eno osebo, za celotno druţino ali pa za skupino, zavarujejo
pa se lahko tudi osebe do dopolnjenega 70 leta starosti ob povišani premiji pa tudi
osebe nad 70 letom. Za sklenitev zavarovanja je potrebno poleg osebnih podatkov
predloţiti potni list ali osebno izkaznico in davčno številko zavarovanca.
Tako oseba, ki potuje z osnovnim kritjem za 3 dni vplača premijo 6,30 €, za dvojno
kritje 9,45 €, za trojno kritje pa 10,71 €. Kakšno kritje bo oseba izbrala, je odvisno
tudi od kraja, kamor oseba potuje. Za bolj rizične predele sveta oziroma, kjer so
zdravstvene storitve draţje, se svetuje, da oseba sklene dvojno ali pa trojno kritje.
Skupina Triglav ponuja v svojem širokem programu tudi Zdravstveno zavarovanje
na potovanjih v tujini z asistenco oziroma Turistično zavarovanje v
sodelovanju z asistenčno druţbo Mercur Assistance. To turistično zavarovanje se
lahko sklene v treh paketih: Paket A , Paket B, Paket C. Paket A vsebuje zdravstveno
zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco, zavarovanje bolnišničnega dne v
tujini, zavarovanje odgovornosti, zavarovanje zlorabe plačilnih in kreditnih kartic ter
zavarovanje stroškov izdelave novih dokumentov. Paket B krije enako kot Paket A,
poleg tega pa še zavarovanje prtljage in osebnih stvari. Paket C je sestavljen iz
Paketa A in B ter dodatno še zavarovanja za primer nezgodne smrti, zavarovanja
povrnitve stroškov za pravno pomoč v tujini in zavarovanje prekinitve potovanja ali
kasnejše vrnitve z njega. Zavarovanje se lahko sklene individualno ali druţinsko.
Zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco se sklepa individualno, druţinsko ali
skupinsko in sicer za osnovni ali nadstandardni paket z zavarovalnim krijem na osebo
za osnovni 18.600 €, za nadstandardni 37.200 €. Tako bi oseba za tri dni plačala 5 €.
Za Paket A, 3 dni, bi oseba plačala 7,24 €, za Paket B 17,51 €, za Paket C pa 35,40€.
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Zavarovalnica Tilia v sodelovanju z zavarovalnico Axa Assistance ponuja tudi
Turistično – zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini. Ponujeni paket je
moţno skleniti za območje 1 ali 2, in sicer osnovni (do 10.000 €), standardni (do
20.000 €) ali nadstandardni (do 50.000 €) paket. V osnovni paket je vključeno kritje
nujnih prevozov, stroškov za zdravniško oskrbo, zobozdravstvena oskrba, vrnitev v
domovino. Standardni in nadstandardni paket se od osnovnega razlikujeta v kritju s
tem da standardni krije še npr. dostavo zdravil ali vrnitev izgubljene prtljage,
nadstandardni pa še npr. nudenje pravne pomoči ali pa nadomestilo za izgubljeno
prtljago do 400 €. Če oseba potuje v Romunijo za 3 dni bo za osnovni paket plačala
3,66 €, za standardni 4,76 €, za nadstandardni pa 5,49 €.
Paket turističnega in zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini nudi
tudi zavarovalnica Generali v sodelovanju z Europ Assistance. Paketi so ponujeni kot
osnovni, komfortni ali ekskluzivni, za posameznika ali druţino. Kriti so stroški
zdravljenja in nujni prevozi v bolnišnico ali kliniko, transport zdravil, ostali prevozi,
reševanje in iskanje zavarovanca ter odtujitev prtljage zaradi vlomne tatvine in
naravne nesreče. Zavarovanje se sklepa za območje Evrope ali Sveta. Oseba, ki
potuje po Evropi 3 dni bi za osnovno kritje plačala 5 € s skupnim zavarovalnim
kritjem 25.000 €.
Zavarovalnica Maribor prav tako ponuja Turistično zavarovanje z asistenco v
tujini. Ponuja nam tri pakete, z enakim kritjem kot zavarovalnica Tilia, saj imata
zavarovalnici tudi enakega ponudnika storitev Axa Assistance. Zavarovanje se lahko
sklepa za posameznika, druţino ali skupino. Oseba, ki sklepa pri Zavarovalnici
Maribor zavarovanje v tujini, bo za isti paket kot ga ponuja zavarovalnica Tilia, odštel
za 3 dni 5,06 € za zavarovalno vsoto 15.000 €.
Glede na primerjavo števila dni zavarovanja in višine zavarovalne vsote je moje
mnenje, da najboljše zavarovanje ponuja vsote Zavarovalnica Generali, saj poleg
nujne zdravstvene oskrbe ponuja tudi kritje odtujene prtljage. Ne more pa se
primerjati z Zavarovalnico Vzajemna ali Adriatic Slovenica. Obe zavarovalnici namreč
sodelujeta z dvema najbolj poznanima zavarovalniškima agencijama, ki ponujata
asistenco v tujini. Veliko ljudi namreč bolj upošteva dejstvo tradicije in načina
organizacije pri nudenju asistence kot pa ceno. Še eno dejstvo moramo upoštevati;
če oseba gleda samo na ceno, koliko bo plačala za svoj dopust so cene zelo
primerljive med seboj, prav tako so primerljive zavarovalne vsote. Stroški, ki jih krije
zavarovanje so več ali manj enaki, nobena zavarovalnica ne izstopa posebej, torej je
na strani zavarovanca, da se sam odloči s katero zavarovalnico in katero zavarovalno
asistenco bo sklenil svoje zavarovanje.
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6 PROBLEM DOPOLNILNIH IN DODATNIH ZDRAVSTVENIH
ZAVAROVANJ
Največji problem dopolnilnega in dodatnih zdravstvenih zavarovanj je enak kot pri
vsakemu drugemu zavarovanju, to je denar. Ţivimo v času recesije, ko je vsak evro
pomemben del financ vsakega posameznika. Ljudje izgubljajo svojo zaposlitev in s
tem se jim manjša tudi socialni status. Čeprav so na dnu preţivetja, ţelijo imeti vsaj
svoje zdravje oziroma plačilo zdravstvenih storitev urejeno. Saj poznate rek, da je
zdravje naše največje bogastvo. Medtem pa so na drugi strani ljudje, ki pa se ţelijo
na vsak način otresti kakršnih koli spon za plačilo nepotrebnih stvari, med katere
štejejo tudi dopolnilno in vsako drugo zavarovanje. Pa je dopolnilno zdravstveno
zavarovanje res tak strošek, kot si predstavljamo?
Letna premija posameznika znaša nekaj manj kot 300 €. Če ta posameznik porabi
letno več za svoje zdravje gre ta denar iz izravnave vseh pobranih premij, če pa je ta
isti posameznik nezavarovan mora svoje storitve pri zdravniku, specialistih, v
lekarnah doplačevati.
Kot primer vam navajam konkretni račun osebe, ki je obvezno in dopolnilno
zavarovana. Oseba je imela probleme s svojim zdravjem, zato so jo hospitalizirali. V
prilogi 2 lahko vidimo skupni račun za obvezno zdravstveno zavarovanje in dopolnilno
zavarovanje. Na dokumentu so razdeljeni stroški na obvezno zdravstveno
zavarovanje, kar gre na račun ZZZS in na dopolnilno zdravstveno zavarovanje, kar
gre na račun Vzajemne, kjer je oseba zavarovana. Skupni račun je slabih 700 € od
tega gre 100 € na račun Vzajemne. Če bi ta oseba morala sama plačati razliko do
polne cene, torej teh 100 €, bi mogoče morala seči precej v ţep, saj je to kar tretjina
celotne letne premije, ki se jo plačuje za dopolnilno zdravstveno zavarovanje v
Sloveniji. V prilogah so prikazani še računi za osebe, ki so obravnavane kot
samoplačniki.
Račune sestavljajo izvajalci zdravstvenih storitev sami in glede na oskrbo razdelijo
račun; tako imenovani razdelilni račun pošljejo ZZZS oziroma zavarovalnici Vzajemna,
Adriatic Slovenica in Triglavu, odvisno, kje je oseba zavarovana. Sestavljeni so iz šifre
storitve, plačnika, količnika, zneska in obveznega oziroma doplačilnega dela. Za
končni znesek za plačilo je potrebno količnik pomnoţiti s ceno, ki je javno objavljena
na strani ZZZS za vsako opravljeno storitev posebej. Na primeru vidimo tudi oznako
SPP, ki dejansko pomeni skupino primerljivih primerov. Uporabljajo se na področju
akutnih bolečinskih obravnav, temeljijo pa na metodi plačevanja primera po teţi
zahtevnosti obravnave in pomagajo zdravstvenim sluţbam pravično razporejati
denarne stroške med posamezne izvajalce. Zavarovanci, ki smo zavarovani po
slovenskem modelu sploh ne plačujemo veliko za storitve. To vam lahko pove
ameriški model zdravstva.
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Američani morajo za svoje zdravje plačevati precejšnje zneske. Ne glede na to ali so
zdravstveno zavarovani ali si sami plačujejo zdravstvene storitve - torej so
samoplačniki, morajo za zdravstvo precej plačevati. ZDA nima nekega svojega
uveljavljenega nacionalnega zdravstvenega zavarovanja niti nekega socialnega
zdravstva. Druţinam, ki si ne morejo zagotoviti osebnega zdravnika in si ne morejo
plačati ne zasebne oskrbe ne zdravstvenega zavarovanja, drţava zagotavlja tako
imenovano »imuniteto za druţine« (immunizations for families). V ZDA so
uveljavljena zdravstvena zavarovanja, pri katerih zaposlenim osebam delodajalec
poplača del mesečne premije preko njihove plače. Velikokrat se zgodi, da mora oseba
še doplačati določeno storitev, ne glede na to, da ţe plačuje premije. Da se temu
izogne ima na voljo še dodatna zavarovanja, ki osebi lahko krijejo še tisto razliko, ki
bi jo morala oseba sama plačati, navadno je to okrog 20 procentov celotnega zneska
storitev. Dodatna zavarovanja krijejo stroške, ki jih primarna oskrba ne zajema (Vir:
Medical Care in USA, 2009).
Preko primarne oskrbe (zavarovanja, ki ga plačujejo osebe preko delodajalcev) so
lahko zavarovane tudi druge osebe, ki so navedene kot vzdrţevane. Med te spadajo
zakonci in ostali druţinski člani. Za vsakega dodatnega člana pri zavarovanju se
mesečna premija temu primerno tudi poviša. Če oseba izgubi svojo zaposlitev, izgubi
tudi plačilo zavarovanja; osebi vedno ostane moţnost, da si sama plačuje premije, ki
pa so precej visoke. Od teh zasebnih zavarovanj je odvisno, kakšno zdravstveno
oskrbo bo oseba imela, saj imajo zavarovanja različno kritje in temu primerno tudi
premijo. V velik minus lahko štejemo dejstvo, da se morajo bolnišnice najprej obrniti
na zdravstveno zavarovalnico po potrditev ali bo zavarovalnica krila stroške. V
primeru, da zavarovalnica zavrne kritje stroškov, je lahko resno ogroţeno kakršno
koli nadaljnje zdravljenje bolnika, saj stroški enega zdravljenja lahko dosegajo tudi
5000 dolarjev.
Če torej primerjamo zdravstveni sistem, ki ga imajo v ZDA in sistem, ki ga imamo pri
nas, v Sloveniji, pridemo do naslednjih zaključkov: v ZDA zdravstveni sistem temelji
na zasebnih ustanovah in zdravnikih, zdravstvena zavarovanja pa so precej draga, ki
si jih marsikdo ne more privoščiti; medtem, ko imamo v Sloveniji urejeno tako
obvezno kot dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Obvezno zavarovanje nam plačuje
delodajalec ali pa si ga plačujemo sami, moţno pa je tudi plačilo preko drţave. Enako
je z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem. Mesečno plačujemo ne tako velike
zneske zavarovanja s tem, da lahko, glede na dejansko vplačano zavarovanje, precej
več porabimo. Imamo sistem izravnave, ki ga v Zdruţenih drţavah ne poznajo. Pa še
ena precejšnja prednost našega sistema - zdravstveni delavci nimajo posebnih nalog
najprej preverjati ali imamo zavarovanje urejeno ali ne, v nujnih primerih je oseba
sprejeta v oskrbo ne glede na plačilo premij, v Zdruţenih drţavah tega ni. Če oseba
nima kartice zdravstvenega zavarovanja (KZZ), je zdravstveni delavci v nujnem
primeru ne bodo zavrnili, pa tudi v ostalih primerih je včasih tako, da pogledajo skozi
prste. V ZDA morajo zdravstveni delavci najprej preveriti ali ima oseba zavarovanje
urejeno, šele ko dobijo odobritev s strani zavarovalnice, jo začnejo zdraviti.
Zavarovalnice morajo dati odobritev glede na to, katero zavarovanje ima oseba
urejeno, iz tega gredo tudi določene pravice oziroma ne pravice določeni osebi. V
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Sloveniji se s tem ne bomo srečali. V okviru zdravstvenega zavarovanja imamo
vključene vse storitve, ki so nam potrebne za oskrbo. Te storitve so tudi uzakonjene.
Če gledamo dodatna zavarovanja, ki so ponujena s strani slovenskih zavarovalniških
hiš v primerjavi z ameriškim zdravstvom, lahko rečemo tole: v ZDA segajo
zavarovalne premije visoko v nebo. V Sloveniji pa lahko sklenemo vsa ponujena
zdravstvena zavarovanja, pa ne bomo dosegli vsote, ki jo morajo v ZDA plačati samo
za osnovno zdravstvo. Seveda je problem v ZDA z osnovnim zavarovanjem, kot v
Sloveniji z dopolnim in dodatnimi zavarovanji enak in to je, kot ţe omenjeno denar.
Če ljudje nimajo denarja, si ţal ne morejo privoščiti plačevanja dodatnih premij za
dodatna in nadstandardna zavarovanja, tudi če bi še tako ţeleli. Seveda ne smemo
pozabiti, da je sklepanje tako dopolnilnega kot dodatnih in nadstandardnih
zdravstvenih zavarovanj lahko tudi koristno. Koristno v tem pomenu besede, da za
določeno mesečno vsoto dobimo lahko tudi nekaj povrnjeno. Vendar šele v primeru,
ko se nam nekaj dogodi. Ţal je tako, da se zavarujemo za primere, ki nam niso v
vednosti in jih lahko le predvidimo. Če jih predvidimo imamo tako v ozadju ta
dodatna in nadstandardna zavarovanja, s katerimi si lahko vsaj delno povrnemo
škodo, ki smo jo utrpeli na primer, ko smo na bolniškem dopustu več kot 30 dni. Sem
mnenja, da mora vsaka oseba pri sebi posebej razmisliti ali se mu določeno
zavarovanje splača plačevati ali ne, ali lahko predvidi nek nepričakovan dogodek ali
ne oziroma lahko potem pričakuje povračilo oziroma nadomestilo ob določenem
dogodku. Tehtanje moţnosti je včasih teţka stvar, verjamem pa, da ko gre za
zdravje in neko koristnost zavarovanj, se splača premisliti in tudi plačevati vsaj eno
izmed kopice ponujenih zavarovanj.
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7 ZDRAVSTVENI SISTEM ZDRUŢENEGA
PRIMERJAVA S SLOVENIJO

KRALJESTVA

IN

7.1 ZDRAVSTVENI SISTEM V ZDRUŢENEM KRALJESTVU
Zdravstveni sistem Zdruţenega kraljestva je v primerjavi s slovenskim sistemom
zdravstva drugače zastavljen. Zdruţeno kraljestvo kot politični pojem delimo na
Anglijo, Škotsko, Wales in Severno Irsko. Prve tri zdruţujemo v Veliko Britanijo, ki pa
je geografski pojem.
Sistemu, v katerega so zdruţene vse štiri zgoraj naštete drţave, v Zdruţenem
kraljestvu pravijo Nacionalna zdravstvena sluţba (National Health Service - NHS) tako
za kolektivno kot za individualno zavarovanje. Najbolj znana drţava, ki za svoj
zdravstveni sistem uporablja ime NHS je Velika Britanija. Čeprav besedne zveze na
Severnem Irskem ne uporabljajo, pa se moramo zavedati, da tudi Severna Irska
spada pod skupni sistem Nacionalne zdravstvene sluţbe.
Vsak od štirih sistemov posameznih drţav deluje neodvisno. Je pa politično
odgovoren do vlade v vsaki drţavi posebej, torej sistem upravljajo škotska vlada,
velška vlada, vlada Severne Irske in pa vlada Zdruţenega kraljestva v Angliji.
V sredini leta 1948 je začel delovati skupni sistem, ki je prej deloval vsak zase.
Oblikovane so bile storitve iz ločenih delov zakonodaje v skupno storitev. Tako je po
novem sistemu Ministrstvo za zdravje v Angliji in Walesu odgovorno za Nacionalno
zdravstveno sluţbo (v nadaljevanju NZS), Škotski urad je zadolţen za NZS na
Škotskem, vlada Severne Irske pa je odgovorna za javno zdravje na Severnem
Irskem.
Leta 1964 je bila ustanovljena tako imenovana velška pisarna. Nanjo je bila iz
Ministrstva za zdravje prenesena odgovornost javnega zdravstva v Walesu, kar se je
zgodilo 5 let pozneje. V zameno za odgovornost je velška NZS in pa škotska NZS
prenesla svojo pristojnost iz Škotske in velške pisarne na Waleško ministrstvo za
zdravje in socialne zadeve ter na škotsko vlado ter njeno ministrstvo za zdravje.
Pri sistemu Nacionalne zdravstvene sluţbe velja poudariti prednost, ki jo sistem
prinaša. Oseba, ki je drţavljan ene izmed drţav Zdruţenega kraljestva, lahko ne
glede na svoje drţavljanstvo dobi enako oskrbo v vseh štirih drţavah, ki so vključene
v Nacionalno zdravstveno sluţbo. Finančni stroški in birokratizacija tukaj nista
pomembni. Oseba nima nobenih skrbi z meddelovnimi spori med vpletenimi
organizacijami, saj sam sistem zagotavlja, da organizacije med seboj poravnajo
morebitne finančne prepreke oziroma dodatna administrativna dela.
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Da zdravstveni sistem deluje, skrbijo štiri sluţbe v štirih različnih drţavah. Za Anglijo,
Škotsko in Wales skrbi Nacionalna zdravstvena sluţba, na Severnem Irskem pa za
delujoči sistem skrbi Zdravstveno in socialno varstvo Severne Irske.
Vsi štirje sistemi se financirajo iz proračuna, torej iz pobranih davkov s strani
davkoplačevalcev, delodajalcev in delojemalcev. Vsi prispevajo k plačilu stroškov
zdravstvenih storitev. Vsaka vlada posamično določi znesek iz proračuna, ki je
namenjen izključno zdravstvu. Več kot 80 odstotkov tega zneska je pokritih iz
pobranih davkov, ostalo pa pokrije drţava iz drugih virov, med drugim tudi iz zbiranja
sredstev iz prostovoljnih virov.
Ta sistem je tako kot vsi zdravstveni sistemi del vsakega posameznika, saj
predvideva pomoč za vsakogar; druţine, starejše, bolne in onemogle, nezaposlene,
vdove in vdovce ter vse ostale, ki so kakorkoli prikrajšani.
Ker vsakdo vsaj enkrat v svojem ţivljenju potrebuje pomoč, jo velikobritanski sistem
tudi omogoča. Pomoč prejme oseba, ki potrebuje katerokoli izmed pomoči, vključenih
v sistem: od otroških pregledov, pomoči in pregledov na domu za starejše in
nepokretne ter pomoč nezaposlenim.
Sistem Velike Britanije sestavljajo trije stebri zdravstvenega sistema in socialnega
skrbstva:
Nacionalni zdravstveni sistem skrbi za zdravje Velike Britanije in Severne Irske.
Ta storitev je brezplačna za vse, ki ţivijo v eni izmed teh štirih drţav,
Socialne storitve. Za te so odgovorne lokalne oblasti, pomoč prejemajo starejši
in invalidne osebe, osebe z motnjami v duševnem razvoju in njihove druţine
ter otroci,
Socialna varnost je projektirana tako, da se zagotovi osnovni ţivljenjski
standard za ljudi, ki so brezposelni, zagotovljena je pomoč druţinam in pomoč
za kritje stroškov nepokretnim.
Glavni cilji Nacionalne zdravstvene sluţbe so:
zagotoviti celovito paleto storitev,
oblikovati storitve po potrebah in ţeljah posameznih bolnikov, njihovih druţin
in njihovih negovalcev,
odgovoriti na različne potrebe različnih populacij,
nenehno delati na izboljšanju kakovosti storitev in zmanjševanju napak,
podpirati in ohranjati vrednost osebja NZS,
zagotavljati brezhibne storitve za bolnike in delo z drugimi,
pomagati ljudem ohranjati zdravje in zmanjševati neenakost na področju
zdravja,
spoštovati zaupnost posameznih bolnikov in zagotavljanje odprtega in
uspešnega dostopa do informacij o zdravstvenih storitvah.
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Anglija
Zdravstveni sistem v grobem lahko razdelimo na zdravstveno, socialno in javno
oskrbo. Zdravstveno oskrbo lahko naprej opredelimo kot primarno, sekundarno,
terciarno in nujno oskrbo.
Kot primarno oskrbo razumemo zdravstvene storitve, ki igrajo pomembno vlogo v
lokalnih skupnostih farmacevtov, zobozdravnikov, babic in druţinskih zdravnikov
(GP). Primarna oskrba, je kot pove beseda sama, prvi kontakt za bolnika. Primarna
oskrba pomeni tudi spremljanje bolnika v njegovi celotni oskrbovalni poti, ki je
neposredno financirana iz proračuna Ministrstva za zdravje.
Pod sekundarno oskrbo uvrščamo oskrbo v bolnišnicah in ambulantne storitve.
Obstaja okrog 300 splošnih bolnišnic, ki nudijo različne storitve za starejše,
porodniške storitve, skoraj v vsaki okroţni bolnišnici pa je oddelek za nujne sprejeme
in nesreče.
Med terciarno oskrbo uvrščamo oskrbo bolnišnic za specialistično zdravljenje
posameznih vrst bolezni, kot na primer presaditev organov, zdravljenje redkih oblik
raka itd.
Socialne storitve imajo nalogo in odgovornost za skrb in zadovoljevanje potreb
starejših ljudi, invalidov, duševno bolnih oseb in drugih ranljivih članov druţbe.
Čeprav je to delno ţe naloga NZS, pa še tesno sodeluje s socialnimi storitvami, s tem
da skupno načrtujejo in tudi skrbijo za skupno nego.
NZS Anglije se deli na več storitev (NHS Choices, 2009):
NZS primarne oskrbe skrbi za primarno oskrbo in javno zdravje,
NZS bolnišničnih skladov in skladov upravljanja NZS bolnišnic, centov za
zdravljenje in specialistično zdravstveno nego,
NZS skladov, ki opravljajo zdravstveno in socialno varstvene storitve,
NZS storitev za duševno zdravje.
Škotska
NZS Škotske je nacionalna agencija za izboljšanje zdravja škotskega prebivalstva.
Opravlja delo, ki je v središču zdravstvenih storitev; opravlja storitve, ki so bistvene
za primarno oskrbo.
Storitve, s katerimi se ukvarja NZS Škotske (NHS Scotland, 2009):
Zdravstvena podpora predvideva vrsto nacionalnih in specialističnih
zdravstvenih podpornih storitev, ki omogočajo NZS odborom delitve teh
storitev: Health Facilities Scotland (zdravstvene ustanove na Škotskem),
Health Protection Scotland (varovanje zdravja na Škotskem), Information
Services Divison (zdravstvena statistika in analize), National Services Division
(specialistične zdravstvene storitve) in Scottish Nacional Blood Transfusion
(nacionalna sluţba za transfuzijo krvi),
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Poslovna podpora pa predvideva vrsto nacionalnih in specializiranih poslovnih
storitev, ki podpirajo učinkovito in uspešno NZS Škotske ter delitve v tej
poslovni podpori: Central Legal Office (specializirane pravne storitve), Counter
Fraud Serices – Deterring (preprečevanje goljufij na področju teh storitev),
National Infrormation System Group (razvijanje IT in ostalih sistemov za
NZS), Practitioner Services (druţinske zdravstvene storitve), Scottish Health
Service Center (organizacija raznih dogodkov in konferenc).
NZS Škotske igra aktivno in odločilno vlogo pri zagotavljanju učinkovitega
zdravstvenega varstva na Škotskem. Storitve, ki so v njihovi domeni, krijejo skoraj
vsa področja zdravstvenih storitev. Vloga organizacije vključuje skrb za bolnike in
krvodajalce ter neposredno spodbujanje dolgoročnega izboljšanja zdravja,
zagotavljanja uspešnosti in stroškovne učinkovitosti. Prav tako NZS Škotske
zagotavlja razne informacije tako osebam samim, javnosti oziroma škotski vladi.
Storitve so dostavljene preko zgoraj naštetih oddelkov, ki so dejansko pomoţne
storitve v okviru te organizacije.
Organizacija je odgovorna škotski vladi, saj jim le ta zagotavlja dobro finančno
injekcijo preko sredstev, ki jih vlada namenja organizaciji. Zdravstveni sistem na
Škotskem se financira iz pobranih davkov in se preko proračuna porazdeli med
zdravstvene storitve oziroma izvajalce zdravstvenih storitev.
Wales
NZS Wales zagotavlja vire, informacije in nasvete, da omogoči welški vladi,
Zdravstveni komisiji Walesa, lokalnim zdravstvenim komisijam, lokalnim oblastem in
NZS skladu opravljanje svojih zakonitih nalog javnega zdravja.
Nacionalna javna zdravstvena sluţba za Wales prinaša popolno paleto javnih
zdravstvenih storitev, ki si prizadevajo za (NHS Wales, 2009):
izboljšanje zdravja in blaginjo ljudi v Walesu in zmanjševanje neenakosti v
zdravju,
zaščita pred obstoječimi, novimi in pojavljajočimi se boleznimi in groţnjami
zdravju,
prispevati k izboljšanju na področju zdravja in socialno varstvenih storitev.
NZS Walesa zagotavlja storitve zdravstvenega varstva za vse prebivalce Walesa. Te
storitve so dostopne preko različnih javnih zdravstvenih storitev: zdravstvenih ekip,
laboratorijev, nadzornega centra za nalezljive bolezni in pa raznih programov za
preprečevanje bolezni.
Severna Irska
Severna Irska za svoje drţavljane skrbi preko tako imenovanih skladov (trusts) v
okviru NZS. Preko njih izvaja zdravstveno in socialno varstvo po celotni drţavi. Skladi
so razdeljeni po geografskih področjih: področje Belfasta, jugovzhodno, zahodno in
severno področje drţave (Health and Social Care in Northern Ireland, 2009).
Drţava zagotavlja zdravstveno in socialno oskrbo preko druţinskih zdravnikov (GP),
bolnišnic, javnih skupnostnih neg in socialnih storitev.
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Svet za paciente predstavlja javna stališča in interese, preverja delo zdravstvenih in
socialnih storitev ter zagotavlja javnosti informacije o delovanju zdravstvenega in
socialnega varstva. Je regionalni organ, ki je podprt s petimi lokalnimi uradi, ki so
razdeljeni glede na zemljepisno področje na enak način kot skladi. Ta organ skupaj z
ministrstvom zagotavlja močan in neodvisen glas pri bolnikih, drugih strankah,
negovalcih in skladih na področju zdravja in socialne oskrbe. Prebivalstvo je
razdeljeno v dve kategoriji. Prva kategorija so socialno šibkejše osebe, ki imajo v lasti
tako imenovano zdravstveno karto (Medical Card), s katero izkazujejo upravičenost
za storitve v prvi kategoriji. V drugi kategoriji pa so ostali prebivalci, ki se izkazujejo s
tako imenovano Hospital Service Card, s katero participirajo pri zdravstvenih stroških.
Splošni zdravniki so večinoma zasebniki in imajo pooblastila za napotitev bolnikov
naprej na različne preglede.
Vse štiri drţave uporabljajo Beveridgeov model, ki je izrazito drţavno vodeni model.
Kot je ţe omenjeno, se ta sistem oziroma model financira preko pobranih dajatev, ki
se potem preko odločitev vlad posamezne drţave porazdeli v zdravstvene sisteme.
Prav tako drţava odloča o nalogah in delovanju zdravstvenih sluţb. Zdravniki
osnovne zdravstvene dejavnosti so v pogodbenem razmerju z NZS, ki jim določa
način plačevanja in pa ceno neke storitve. Naloga NZS je tudi organiziranje,
delovanje in pa financiranje zdravstvene sluţbe. O drugih vprašanjih, kot na primer o
pristojnostih osebnega oziroma druţinskega zdravnika odločajo v celoti in za to
posebej ustanovljeni organi (skladi, razne podporne skupine, NZS skupine). Na
primarni ravni funkcioniranje zdravstvene sluţbe temelji na pooblastilih druţinskega
zdravnika, ki je plačan na podlagi glavarine in v določenem delu glede na količino
opravljene storitve. Ti zdravniki, čeprav so zasebniki, imajo sklenjeno pogodbo z NZS
in so zato tudi javni usluţbenci. Brez njihove napotitve ne more nihče priti k
specialistu, razen če gre za nujno medicinsko pomoč.
Nacionalne zdravstvene sluţbe ne predstavljajo le zdravstvene sluţbe in njihove
zmogljivosti, temveč tudi obseţna in razvejana administracija, ki sega od Ministrstva
za zdravje do regionalnih in distriktnih lokalnih oblasti. V Veliki Britaniji naletimo tudi
na posebnost, ki je značilna za sisteme nacionalne zdravstvene sluţbe. Ta se kaţe v
tem, da je Nacionalna zdravstvena sluţba obenem ponudnik (izvajalec) zdravstvenih
storitev in njihov plačnik (Toth, 2003, str. 151).
Osnovno zavarovanje običajno v veliki meri ali v celoti zagotavlja splošno zdravstveno
nego, bolnišnično, ambulantno oskrbo in porodniško zdravstveno nego; po drugi
strani pa so pacienti udeleţeni pri stroških zobozdravstva, določenih preiskavah in
določenih drugih vrstah zdravstvene nege, kot na primer: pri fizioterapiji in
psihiatrični oskrbi in farmacevtskih izdelkih, vendar pogosto v različnem obsegu
(Oder, 2008, str. 12). Širijo se tudi prostovoljna zdravstvena zavarovanja. To
zavarovanje ponuja zavarovancem kritje stroškov za storitve, za katere bi
posameznik v NZS moral čakati več mesecev ali let. Dejansko je prostovoljno
zdravstveno zavarovanje komercialno in krije iste storitve kot NZS s to razliko, da ni
nobenih čakalnih dob. Gre za različne moţnosti kritja s tem, da imajo zavarovalnice
moţnost odkloniti zavarovanje, če bi to zanje predstavljajo previsoko tveganje.

43

Britanci imajo še eno majhno posebnost. Poleg tega, da plačujejo davke iz katerih se
financira zdravstvo, pozna ta drţava majhna doplačila k ceni zdravstvene storitve.

7.2 PRIMERJAVA ZDRAVSTVENEGA
ZDRUŢENEM KRALJESTVU

SISTEMA

V

SLOVENIJI

IN

V

V diplomski nalogi sem opisovala slovenski model zdravstva in pa model zdravstva v
Zdruţenem kraljestvu. Čeprav so drţave v Evropski uniji in zemljepisno gledano v
Evropi, pa imata modela le malo skupnega. Zdruţeno kraljestvu je tip anglosaške
drţave blaginje, ki se je razvijal drugače kot so se razvijali sistemi na evropskem delu
celine, torej kontinentalni tip drţav.
Ţe ob kratkem, hitrem pregledu zdravstvenih sistemov opazimo, da se Zdruţeno
kraljestvo in pa Slovenija razlikujejo na temeljih zdravstvenega sistema. Pokrajine
Zdruţenega kraljestva; Anglija, Škotska, Severna Irska in Wales, so svoj zdravstveni
in socialni sistem oblikovale na podlagi Beveridgeovega modela, medtem ko je
Slovenija po svoji osamosvojitvi prevzela Bismarckov model zdravstvenega varstva.
Beveridgeov model temelji na drţavnem vodenju, torej centralizirano. Financira se iz
drţavnega proračuna iz pobranih dajatev, le te pa se nato razdelijo med različne
ravni in različne organizacije v sklopu zdravstvenega sistema. Način delovanja temelji
na Nacionalni zdravstveni sluţbi, ki naj bi zagotovila vsakemu drţavljanu enako
pravico do zdravstvenih storitev.
Model, ki ga je za »svojega« vzela Slovenija, je Bismarckov model; rojen v Nemčiji.
Temelji na podlagi obveznega zavarovanja oziroma na predpostavki, da si mora vsak
urediti zavarovanje oziroma se obvezno zavarovati. Financira se s plačevanjem
prispevkov delodajalcev in delojemalcev ter kot dopolnilno se financira prostovoljno
preko sklenjenega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Obvezno zavarovanje je
v svoji čisti obliki solidarnostno zavarovanje posamezne, poklicno oblikovane skupine.
V Zdruţenem kraljestvu je sistem organiziran, kot ţe rečeno, precej centralizirano,
saj Nacionalna zdravstven sluţba skrbi za vsako poro delujočega sistema. Čeprav je
ekonomist Beveridge dobro zasnoval sistem, so se kmalu pokazale tudi njegove
slabosti. Največja slabost sistema je ta, da vlade teh štirih drţav ne namenjajo dovolj
denarja za financiranje Nacionalne zdravstvene sluţbe ter s tem posledično bolni
drţavljani ne najdejo niti ne dobijo zadostne zdravstvene nege. Zato prebivalci teh
drţav iščejo alternativno zavarovanje, s katerim si zagotovijo boljšo oskrbo. Sistem
omogoča, da vsak drţavljan sicer dostopa do Nacionalne zdravstvene sluţbe preko
splošnih oziroma druţinskih zdravnikov, ki so tudi njihov prvi stik z zdravstveno
sluţbo, vendar pa imajo zdravniki specialisti glavno besedo ali se bo oseba sploh
lahko nadalje vključila v sekundarno stopnjo zdravstva. Druţinski zdravnik z
napotilom napoti osebo k specialistu, ki lahko osebo zavrne, češ, da ne potrebuje
nadaljnje oskrbe ali pa osebo »potrdi« kot pomoči potrebno in jo vpiše na dolgo listo
čakanja za oskrbo na sekundarni oziroma terciarni stopnji. Čakalne liste so tudi vzrok
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za večje sklepanje prostovoljnih zavarovanj, pri čemer se poraja vprašanje ali gre za
uvajanje dvorazrednega sistema zdravstvenega varstva, saj se zavarovanje sklepa za
iste storitve, ki jih lahko krije tudi Nacionalna zdravstvena sluţba. Poraja se tudi
vprašanje ali NZS sploh lahko izpolni obljubo dano ob ustanovitvi. Zdruţeno
kraljestvo je po svojem sistemu zdravstvenega varstva zelo zanimiva in posebna
skupnost. Osrednjo vlogo ima ministrstvo za zdravstvo in pa razvejan aparat
Nacionalne sluţbe, na katerega drţava prenaša naloge plačevanja in izvajanja
zdravstvenega varstva v drţavi.
Tabela 7: Primerjava zdravstvenega sistema v Zdruţenem kraljestvu in v
Sloveniji
Zdruţeno kraljestvo
Slovenija
financiranje: davki
financiranje: prispevki
upravljanje sistema: drţava skupaj z upravljanje: ZZZS skupaj z zakoni, ki jih
Nacionalno zdravstveno sluţbo
določa zakonodajalec
ni moţnosti, da oseba sooblikuje sistem
moţnost oblikovanja sistema preko
volitev
temeljni model: Beveridgeov
temeljni model: Bismarckov
izrazito drţavno vodeni model
partnersko-zavarovalniški model
Vir: lastni prikaz na podlagi ţe opisanega
V Sloveniji deluje zdravstveni sistem drugače. Obvezno zdravstveno zavarovanje se
financira iz pobranih prispevkov preko delodajalcev in delojemalcev. Račune iz
naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja prejemajo območni Zavodi za
zdravstveno zavarovanje Slovenije glede na stalno prebivališče bolnika ter s tem
poravnavajo dolgove izvajalcem storitev. Poleg obveznega zdravstvenega
zavarovanja pa Zakon določa tudi dopolnilno, ki je prostovoljno zavarovanje. Problem
nastane pri interpretaciji prostovoljnega oziroma dopolnilnega zavarovanja. Čeprav je
prostovoljno, osebo, ki ga ne sklene, zakon kaznuje tako, da je nato oseba ali
samoplačnik ali pa si prisluţi trimesečno čakalno dobo ali celo pribitek na premijo.
Glede na določilo zakona je to nepravično, saj so zdravstvene storitve vsem enako
dostopne in zavarovalnice ne smejo delati razlik med zavarovanci. Sistem tukaj ni
centraliziran pač pa bolj decentraliziran, saj vsaka območna enota Zavoda skrbi za
svoj del območja na podlagi smernic danih s strani vodstva Zavoda. Dopolnilna
zdravstvena zavarovanja sklepajo za to specializirane zavarovalnice. Pomembna
razlika med sistemom Nacionalne zdravstvene sluţbe in obveznega zdravstvenega
zavarovanja obstaja v načinu financiranja. Nacionalna sluţba sodi ekonomsko med
neprispevne sisteme, saj se sredstva zbirajo v drţavnem proračunu. Drţava ima več
proste presoje pri oblikovanju in spreminjanju sistema. Pri sooblikovanju odločitev
ima posameznik le posreden vpliv in sicer preko volitev. Drugače je pri sistemu
obveznega zavarovanja, saj se plačujejo prispevki in zavarovanec utemeljeno
pričakuje pravico ob nastanku zdravstvenega primera. Na podlagi plačila prispevkov
se mu priznavajo določena upravičenja. Pravico ima pri sodelovanju v organih
upravljanja nosilca sluţbe, saj oseba lahko voli svojega predstavnika neposredno ali
posredno (Strban, 2005, str. 35)
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8 ZAKLJUČEK
To diplomsko delo sem začela pisati zaradi zanimanja za zavarovanja, predvsem
zdravstvenih zavarovanj. Z delom v eni izmed zavarovalnic, ki dopolnilno zdravstveno
zavarovanje sklepa, se je moje zanimanje le še poglobilo. Tako je nastala tudi ideja
za diplomsko nalogo in s tem tudi priloţnost za obrazloţitev določenih pojmov in
razlik med zavarovanji.
Ne glede na to, katero drţavo podrobneje preučujete, boste opazili, da si je vsaka
drţava izbrala nek svoj način, kako ohraniti prebivalce zdrave. Nekatere drţave se ne
ozirajo preveč na to, medtem ko si ostale ţelijo imeti čimbolj zdravo prebivalstvo.
Drţave s tem, ko skrbijo za zdravje, skrbijo tudi za dobro gospodarsko rast celotne
drţave; večji standard, boljše ţivljenje. Seveda se najdejo tudi izjeme.
Slovenski zdravstveni sistem je sestavljen iz dveh delov. Obveznega in
prostovoljnega. V prostovoljno vejo sistema štejemo dopolnilno zdravstveno
zavarovanje, zaradi katerega je bilo prelito veliko hude krvi. Ljudje so namreč
mnenja, da tega zavarovanja ne potrebujejo. Da, res ga ne bi potrebovali, vendar le
v primeru, da bi bil naš zdravstveni sistem drugače začrtan in bi drugače deloval. Če
pogledamo ZDA drţava je velika, ima visok bruto domači proizvod (BDP), ki pa ga ne
porablja za izboljšanje kakovosti ţivljenja ljudi. Medtem ko Slovenija svoj BDP
porablja drugače. Gledano na kakovost storitev je ZDA mogoče boljša - za tiste, ki si
lahko privoščijo zavarovanje, gledano na splošno oskrbo pa si lahko Slovenija prisluţi
boljšo oceno. Če omenim še Zdruţeno kraljestvo; v zdravstvu se vrti veliko denarja, a
očitno še premalo, da bi lahko vsi dobili enako oskrbo, čeprav so do nje upravičeni.
Ne glede na to, kako obrnem stvari imam občutek, da za svoje zavarovanje
neprimerno manj plačam in za to dobim veliko; v omenjenih drţavah pa ljudje
plačujejo visoke zavarovalne vsote oziroma davke, da lahko določene pravice sploh
uţivajo.
Je torej cena zavarovanja res visoka? Menim, da ni. Obvezno zavarovanje plačujemo
glede na svoje plačilo za delo, kar pomeni, kdor ima več, bo tudi več prispeval za
svoje zdravstveno varstvo, kdor ima manj bo dal manj. Pri dopolnilnem zavarovanju
pa plačujemo vsi enako premijo, ne glede na plačo, ki jo dobivamo. Tisti z višjo plačo
bo res več dal, kot mogoče potrebuje, vendar je ţal tako, da je pri vsakem
zavarovanju določen riziko, ki ga moramo vzeti v zakup. To pomeni, da bo lahko
oseba celo ţivljenje plačevala zavarovanje, potrebovala pa ga ne bo. Nikoli se ne ve,
kdaj bo kdo potreboval drago zdravljenje, bogatejši ali revnejši prebivalec in
zahvaljujoč izravnavam, dobi vsak enako osnovno oskrbo. Tisti z višjim finančnim
standardom pa lahko sklenejo še dodatna zavarovanja.
Povpraševanje po zavarovanjih ni le posledica večje konkurenčnosti na zavarovalnem
trgu, temveč je odraz spremenjenih druţbenih razmer in višje stopnje osebne
ozaveščenosti ter skrbi posameznika za lastno varnost in varnost premoţenja.
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Menim, da se bomo vsi strinjali ob dejstvu, da ţivimo stresno ţivljenje, v nenehnem
pritisku okolja in druţbe. Vsak posameznik bi se moral zavedati, da je zdravje
druţbena vrednota in ne več le osebni problem. To bi se morali zavedati tudi ljudje,
ki vodijo različne (ne)gospodarske druţbe. Delavcem bi morali omogočiti zdrav način
ţivljenja: ljudem v pisarnah mogoče nameniti pol ure za kratko rekreacijo, delavcem
v tovarnah pa daljši premor po teţkih naporih. Veliko lahko naredimo sami za svoje
zdravje: zdrava prehrana, rekreacija, izogibanje stresu, boljši medčloveški odnosi in
splošne boljše okoliščine, vendar bi se morali tudi drugi zavedati, da je zdrava oseba
veliko bolj koristna kot oseba, ki je bolna. Drţava bi morala dati več na zdravje
prebivalcev in se izogibati krčenjem pravic, ki so bile teţko priborjene. Verjamem, da
lahko s skupnimi močmi naredimo več za svoj in drţavni boljši jutri tako v zdravstvu
kot v drugih panogah, pa čeprav bi mogoče trenutna stvar potrebovala izredno veliko
finančno injekcijo in je nerentabilna.
Zdravje prebivalstva bi moralo biti na prvem mestu, saj na zdravju sloni celotno
gospodarstvo. Ker se je Slovenija ob svoji osamosvojitvi odločila za Bismarckov
model zdravstvenega zavarovanja, ki se je pokazal kot primeren, bi bilo smiselno
nadgrajevati ta sistem, urediti bolj transparentno delovanje celotnega sistema, ljudi
še bolj ozaveščati o pravicah in dolţnostih do sistema ter hkrati skrbeti za vedno
boljši sistem zdravstva in zdravstvene varnosti sploh.
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV
BDP – bruto domači proizvod
GP – general practice
KZZ – kartica zdravstvenega zavarovanja
NHS – National Health Service
NZS - Nacionalna zdravstvena sluţba
RS – Republika Slovenija
SSKJ – Slovar slovenskega knjiţnega jezika
SPP – skupine primerljivih primerov
VOZ – vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje
ZZVZZ – Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
ZZZS – Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
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SEZNAM SLOVENSKIH PREVODOV TUJIH IZRAZOV
Central Legal Office - specializirane pravne storitve
Counter Fraud Serices – Deterring - preprečevanje goljufij na področju teh storitev
GP – splošni zdravniki
Health Facilities Scotland – zdravstvene ustanove na škotskem
Health Protection Scotland – varovanje zdravja na škotskem
Information Services Division – zdravstvena statistika in analize
Immunization for families – imuniteta za druţine
Medical Card – zdravstvena karta
National Infrormation System Group - razvijanje IT in ostalih sistemov za NZS
National Services Division – specialistične zdravstvene storitve
National Health Service – Nacionalna zdravstvena sluţba
Practitioner Services - druţinske zdravstvene storitve
Scottish Nacional Blood Transfusion – nacionalna sluţba za transfuzijo krvi
Scottish Health Service Center - organizacija raznih dogodkov in konferenc
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PRILOGE
Priloga 1: Vloga za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje
Priloga 2: Skupni račun
Priloga 3: Račun za samoplačnika
Priloga 4: Račun za samoplačnika
Priloga 5: Račun za samoplačnika v primeru koriščenja SPP-ja
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OBČINA AJDOVŠČINA
Cesta 5. maja 6/a
5270 Ajdovščina

VLOGA ZA PRIJAVO V OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
Na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ, Ur. l. RS,
št. 72/2006, UPB3, Ur. l. RS, št. 76/2008) ter Pravilnika o merilih za ugotavljanje dohodkov,
prihrankov in premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje (Ur. l. RS,
št. 126/2008) vlagam vlogo za pridobitev osnovnega zdravstvenega zavarovanja kot občan.
I. PODATKI O VLAGATELJU
8.1.1.1.1.1 Priimek
in ime:

8.1.1.1.1.2

Stalno prebivališče:
Začasno prebivališče:
EMŠO:
TEL/
GSM:

DAVČNA ŠT:
E-pošta:

Status zavarovanca (obkroži):
- zaposlen v RS oz. samozaposlen
- zaposlen v tujini
- kmet
- brezposelna oseba,
prijavljen na Zavodu RS za zaposlovanje DA NE
- dijak / študent
- gospodinja
- upokojenec
- si plačujete delovno dobo
- drugo __________________
II. Ţivim v izven zakonski skupnosti več kot dve leti
DA
NE
Poročeni in tisti, ki živijo v izven zakonski skupnosti več kot dve leti, se zavarujejo preko
partnerjev na njihovem delovnem mestu kot družinski člani in NE ODDAJAJO vloge na
Občini Ajdovščina.
III. V obvezno zdravstveno zavarovanje se na ţeljo vlagatelja prijavlja kot druţinske
člane še naslednje osebe:
priimek in ime

stalno prebivališče
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davčna številka

EMŠO
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IV. PODATKI O MATERIALNEM STANJU VLAGATELJA:
V spodnji tabeli obkrožite ustrezen odgovor (DA ali NE) na vprašanje ter vpišite znesek:
IV/1. DOHODKI IN PREJEMKI prejeti v zadnjih 3 mesecih pred mesecem vloţitve vloge
Plača in prejemki iz dela (plača, nadomestilo plače-bolniška,
stimulacije in bonitete):
Avtorski honorar
Delo preko študentskega servisa
Pogodbeno delo
Pokojnina
Invalidnina
Nagrada za rejnika
Nadomestilo za brezposelnost (ZZ)
Prejemki po predpisih o družinskih prejemkih (porodniška,
starševski dodatek)
Prejemki po »vojnih« zakonih (veteranski, invalidski dodatek,
invalidnina, oskrbnina, …)
Posredno ugotovljeni dohodki in prejemki
Dohodki iz premoženja (udeležba pri dobičku, najemnine)
Prejemki, doseženi z opravljanjem storitev in poslov po
pogodbah in na drugih podlagah:
Dohodki iz premoženjskih pravic (avtorske pogodbe)
Prejemki učencev in študentov, prejeti preko študentskih ali
mladinskih organizacij
Drugo (bolniška izplačana pri drugih izplačevalcih,…)
Dohodek iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti:
Dohodek iz dejavnosti
Dohodek iz dopolnilne kmetijske in gozdarske dejavnosti:

DA NE EUR/mesec
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec

DA NE EUR/mesec
DA NE EUR/mesec
DA NE EUR/mesec
DA NE EUR/mesec
DA NE EUR/mesec
DA NE EUR/mesec
DA
DA
DA
DA

NE
NE
NE
NE

EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec

IV/2. OBČASNI DOHODKI prejeti v zadnjih 12 mesecih pred mesecem vloţitve vloge
Regres
Odpravnine, jubilejne nagrade
Dividende
Dediščine
Dobiček iz kapitala
Drugo, kaj

DA
DA
DA
DA
DA
DA

NE
NE
NE
NE
NE
NE

EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec

IV/3. PREMOŢENJE (obkrožite in vnesite ustrezen znesek)
1. Stanovanje oz. stanovanjska hiša,
ki se ne uporablja za stalno bivanje
2. Prostor za počitek in rekreacijo (npr. počitniška hiša)
3. Poslovni prostor, poslovna stavba
4. Plovilo, ki ga je v skladu s Pomorskim zakonikom

55

DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA

EUR:
EUR:
EUR:
EUR:
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treba vpisati v vpisnik čolnov
5. Stavbno zemljišče (ne šteje se zemljišče, na katerem stoji
stanovanjska hiša, v kateri družina živi)
6. Kapitalski deleži gospodarskih družb in zadrug
7. Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na organiziranem trgu
vrednostnih papirjev
8. Drugo premično premoženje večje vrednosti
9. Osebna
vozila
(znamka,
model, tip)

Letnik:

NE
DA
NE
DA
DA
NE
DA
NE
DA

Letnik:

DA

EUR:

Letnik:

DA

EUR:

EUR:
EUR:
EUR:
EUR:
EUR:

NE

V. PRIHRANKI
Vlagatelj
_____________________________________________________________________
izjavljam, da imam prihranke in premoženje v skupni vrednosti:
________________________________________________________________________
EUR,
od tega:
prihranki: _________________________________________ EUR,
premoženje: _______________________________________ EUR.
VI. IZJAVA VLAGATELJA (ICE)
Vlagatelj(ica) izjavljam, da so vsi podatki navedeni na vlogi resnični in točni, za kar
prevzemam materialno in kazensko odgovornost.
Občinskemu upravnemu organu dovoljujem, da vse podatke, navedene v vlogi preveri pri
upravljavcu zbirk osebnih podatkov.
Obvezujem se, da bom vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na status zavarovanca po 21.
točki prvega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
sporočil/a v roku 8 dni po nastanku takšne spremembe, sicer bom povrnil/a vse stroške
zavarovanja za obdobje od nastale spremembe.

VII. OBVEZNE PRILOGE
VSI:
- izpisek iz bančnega računa vlagatelja za 3 mesece pred mesecem vložitve vloge (v
primeru, da ima vlagatelj odprtih več osebnih računov, mora predložiti izpise za 3
mesece za vse TRR, hranilno knjižico, varčevalne in depozitne račune ter vezane
vloge),
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-

fotokopijo osebnega dokumenta,
potrdila o občasnih dohodkih – prejetih v zadnjih 12 mesecih pred mesecem vložitve
vloge (regres, odpravnine, jubilejne nagrade, dividende, dediščine, dobiček iz
kapitala, dohodki iz avtorskih in drugih pravic)
- podpisane priložene obrazce o materialnem stanju za vsakega polnoletnega
družinskega člana, ki jih določa ZZVZZ v 20. členu.
PREJEMNIKI SOCIALNE DENARNE POMOČI: fotokopija odločbe Centra za socialno
delo o socialni denarni pomoči.
BREZPOSELNI: potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje ali izjava o brezposelnosti v primeru
da vlagatelj ni prijavljen v evidenci brezposelnih oseb.
DIJAKI in ŠTUDENTI: potrdilo šole ali fakultete, da ima dijak, študent absolvent ali pavzer
pravico opravljati manjkajoče obveznosti v tekočem šolskem letu oziroma potrdilo o vpisu
v primeru redno vpisanega študenta, starega nad 26 let; potrdilo o šolanju za otroke po
dopolnjenem 18. letu starosti (za prijavo otroka v obvezno zdravstveno zavarovanje kot
družinskega člana)
IMETNIKI VOZILA: Fotokopija prometnega dovoljenja.
Na podlagi 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/07- uradno prečiščeno
besedilo in 126/07), je vloga oproščena plačila upravne takse.

Datum: _______________

Podpis vlagatelja/ice
__________________
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VIII. PODATKI O MATERIALNEM STANJU DRUŢINSKEGA ČLANA:
* tabelo izpolni vsak posamezni druţinski član
Ime in priimek: _____________________________
Davčna številka: _____________________________
EMŠO: _____________________________________
Status (obkroţi): - zaposlen v RS oz. samozaposlen – zaposlen v tujini – kmet –
brezposelna oseba – dijak/študent – gospodinja – upokojenec – drugo
___________________
VIII/1. DOHODKI IN PREJEMKI prejeti v zadnjih 3 mesecih pred mesecem vloţitve
vloge
Plača in prejemki iz dela (plača, nadomestilo plače-bolniška,
stimulacije in bonitete):
Avtorski honorar
Delo preko študentskega servisa
Pogodbeno delo
Pokojnina
Invalidnina
Nagrada za rejnika
Nadomestilo za brezposelnost (ZZ)
Prejemki po predpisih o družinskih prejemkih (porodniška,
starševski dodatek)
Prejemki po »vojnih« zakonih (veteranski, invalidski dodatek,
invalidnina, oskrbnina, …)
Posredno ugotovljeni dohodki in prejemki
Dohodki iz premoženja (udeležba pri dobičku, najemnine)
Prejemki, doseženi z opravljanjem storitev in poslov po
pogodbah in na drugih podlagah:
Dohodki iz premoženjskih pravic (avtorske pogodbe)
Prejemki učencev in študentov, prejeti preko študentskih ali
mladinskih organizacij
Drugo (bolniška izplačana pri drugih izplačevalcih,…)
Dohodek iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti:
Dohodek iz dejavnosti
Dohodek iz dopolnilne kmetijske in gozdarske dejavnosti:

DA NE EUR/mesec
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec

DA NE EUR/mesec
DA NE EUR/mesec
DA NE EUR/mesec
DA NE EUR/mesec
DA NE EUR/mesec
DA NE EUR/mesec
DA
DA
DA
DA

NE
NE
NE
NE

EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec

VIII/2. OBČASNI DOHODKI prejeti v zadnjih 12 mesecih pred mesecem vloţitve vloge
Regres
Odpravnine, jubilejne nagrade
Dividende
Dediščine
Dobiček iz kapitala
Drugo, kaj

DA
DA
DA
DA
DA
DA

VIII/3. PREMOŢENJE (obkrožite in vnesite ustrezen znesek)
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NE
NE
NE
NE
NE
NE

EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec
EUR/mesec
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1. Stanovanje oz. stanovanjska hiša,
ki se ne uporablja za stalno bivanje
2. Prostor za počitek in rekreacijo (npr. počitniška hiša)
3. Poslovni prostor, poslovna stavba
4. Plovilo, ki ga je v skladu s Pomorskim zakonikom
treba vpisati v vpisnik čolnov

DA
NE
DA
NE
DA
DA

EUR:
EUR:
EUR:
EUR:

9. Osebna

Letnik:

NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA

vozila

Letnik:

DA

EUR:

(znamka,
model, tip)

Letnik:

DA

EUR:

5. Stavbno zemljišče (ne šteje se zemljišče, na katerem stoji
stanovanjska hiša, v kateri družina živi)
6. Kapitalski deleži gospodarskih družb in zadrug
7. Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na organiziranem trgu
vrednostnih papirjev
8. Drugo premično premoženje večje vrednosti

EUR:
EUR:
EUR:
EUR:
EUR:

NE

IX. PRIHRANKI
Druţinski član _________________________________________________________
izjavljam, da imam prihranke in premoženje v skupni vrednosti:
________________________ EUR,
od tega:
prihranki: __________________________ EUR,
premoženje: ________________________ EUR.
X. IZJAVA DRUŢINSKEGA ČLANA(ICE)
Družinski član(ica) izjavljam, da so vsi podatki navedeni na vlogi resnični in točni, za kar
prevzemam materialno in kazensko odgovornost.
Občinskemu upravnemu organu dovoljujem, da vse podatke, navedene v vlogi preveri pri
upravljavcu zbirk osebnih podatkov.
Obvezujem se, da bom vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na status zavarovanca
po 21. točki prvega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju, sporočil/a v roku 8 dni po nastanku takšne spremembe,
sicer bom povrnil/a vse stroške zavarovanja za obdobje od nastale spremembe.
XI. OBVEZNE PRILOGE
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Družinski člani k vlogi priložijo dokazila, ki so našteta že pod točko VII.

Datum: ______________
člana

Podpis polnoletnega družinskega
______________________
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IZJAVA O AVTORSTVU IN NAVEDBA LEKTORJA
Spodaj podpisana BARBARA NUSDORFER, sem pod mentorstvom doc. dr. Primoţa
Pevcina opravljala diplomsko delo z naslovom Dopolnilno in dodatna zdravstvena
zavarovanja. Delo je lektorirala Mateja Vidmar. Izjavljam, da sem v celoti avtor
diplomskega dela in se strinjam z objavo na spletnih straneh.

Ljubljana, september 2009

Barbara Nusdorfer
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