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POVZETEK 

V študiji najprej analiziramo obstoje�a teoreti�na izhodiš�a na podro�ju zdravstva in 

�ezmejnega zdravstva. Osredoto�amo se na prou�evanje nove ureditve o �ezmejnem 

zdravstvu. Z vidika zdravstvene zavarovalnice je na podlagi pove�anih možnosti koriš�enja 

zdravstvenih storitev pomembno spremljati razli�ne vedenjske vzorce uporabnikov in 

produkte prilagajati spremembam na trgu. Po pregledu obstoje�e literature in doslej izvedenih 

raziskav smo za namen študije s pomo�jo empiri�nih rezultatov, pridobljenih s telefonsko 

anketo, predstavili dejavnike, ki vplivajo na vedenje uporabnikov. Uporabili smo namenski 

vzorec, v katerem smo se omejili na �ezmejne uporabnike zdravstvenih storitev izbrane 

zavarovalnice. V empiri�nem delu smo dosegli namen magistrske naloge in opisali 

ugotovitve. Na osnovi ugotovitev študije smo podali tudi predloge in priporo�ila 

zavarovalnici za nadaljnje raziskovanje. Rezultatov ne moremo posploševati, ker je raziskava 

namenjena izboljševanju prakse in generiranju novih spoznanj. 

Klju�ne besede: zdravstvo, zdravstveno zavarovanje, �ezmejno zdravstvo, uporabniki, 

zavarovalnice, storitve. 

SUMMARY 

The existent theoretical hypothesis on the field of the health care and the cross-border health 

care were analysed in our study. We focused on the investigation of the new regulations of the 

cross-border health care. From the point of view of the health insurance company based on 

the increased possibilities of the usage of the health care services it is important to monitor 

different behavioural patterns of the customers, and to modify the products according to the 

changes on the market. Considering our examination of the available literature and of the 

previously performed researches, we presented the empirical results that have an impact on 

the behaviour of the customers. Our empirical results were obtained by the phone survey, for 

which we used the sample of the cross-border customers of the health care services of the 

chosen insurance company. In the empirical part of our work we achieved the aim of the 

master’s thesis and described the findings. Based on our findings we also gave the 

propositions and the recommendations to the insurance company for the further 

investigations. The results cannot be generalised, as the research was intended to improve 

practise and to generate new knowledge. 

Key words: health-care, health-care insurance, cross-border health-care, implementation, 

services, customers, insurance company. 
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1 UVOD 

Evropska Komisija je na podro�ju zdravstva sprejela smernice za izboljšavo dostopnosti 

zdravstvenih storitev v celotni EU (Svet Evropske unije 2011). To je v letu 2011 privedlo do 

sprejetja Direktive 2011/24/EU o uveljavljanju pravic pacientov pri �ezmejnem zdravstvenem 

varstvu in leta 2013 do prenosa dolo�b direktive v nacionalno zakonodajo, ki pomeni tudi 

prenovo dosedanje ureditve.  

Do sedaj je v Sloveniji veljala zakonska ureditev z namenom zdravljenja in brez namena 

zdravljenja, preko zdravstvenega zavarovanja z medicinsko asistenco v tujini. Odslej je 

možno uveljaviti na�rtno zdravljenje v skladu: 

- s slovensko zakonodajo, 

- z Uredbo (ES) št. 883/2004, 

- z Direktivo 2011/24/EU.  

Razlog za novo ureditev je tudi v dosedanji ureditvi, ki je predstavljala razli�ne ovire 

predvsem pri izbiri zdravstvenih storitev kjer koli v EU izven mati�ne države. Uporabniki 

prav tako niso bili pri koriš�enju �ezmejnih zdravstvenih storitev upravi�eni do povra�ila 

stroškov bivanja v �asu zdravljenja.  

Pomembno je, da je vsakomur kadar koli in kjer koli omogo�ena možnost do izbire socialne 

varnosti in ne nazadnje zdravja. Zdravstvo v Sloveniji je po našem mnenju dobro urejeno in 

zdravstveni sistem vsakomur zagotavlja dolo�eno stopnjo socialne varnosti. Podro�je 

zdravstva je eno izmed tistih podro�ij, katerega razvojno dejavnost dolo�ajo konkretne 

potrebe prebivalstva. 

Zdravstvene storitve so tržno blago, ki predstavljajo priložnost za uporabnika in tudi pla�nika 

storitve. Z zdravstvenim zavarovanjem so zagotovljene zdravstvene pravice, ki se z razvojem 

novih zdravstvenih zavarovanj lahko tudi razširijo. Pri tem obstaja nevarnost odliva 

uporabnikov zaradi dolo�enih vzrokov, ki jih bomo v nadaljevanju opredelili in prou�ili. 

Mrežo javnega zdravstva obvladuje država. Mešani sistem deluje v tripartitnem partnerstvu 

med javno-zasebnimi izvajalci in uporabniki zdravstvenih storitev (�esen 1998, 22). Vodilo 

takšnega sistema je sodelovanje, nadgrajevanje, spreminjanje in predvsem dobra oskrba 

uporabnikov. Z vpla�evanjem prispevka za zdravstvo vsi solidarno in vzajemno financiramo 

ter pomagamo ne glede na starost ali zdravje. Po na�elu vzajemnosti to pomeni 

zadovoljevanje skupnih ciljev in interesov v skupnem razvoju obojestransko koristnih storitev 

(Jan�i� 1999, 18). 

Potreben je miselni preboj, da so zavarovalnice in druge podobne ustanove v konkuren�nem 

okolju tiste ustanove, ki u�inkovito upravljajo s tveganji in se ob tem ukvarjajo z razvojnimi 

trendi. Prav je, da za tako u�inkovite oblike povezovanja in sodelovanja z zdravstvenimi 
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ustanovami dobijo podporo državne ureditve. Tudi v zgodovini je aktivna vloga države 

velikokrat prispevala k pove�evanju in usmerjanju povpraševanja. Zdravstveni sistem je 

velikega pomena za državo in vsaka država na podlagi državnega programa oblikuje politiko 

javnega zdravja. Program je v dobrobit vsem prebivalcem (Evropska komisija 2013c). 

V zadnjem desetletju so se tudi potrebe na podro�ju zdravstva izjemno pove�ale in s tem je 

nastopila potreba po iskanju novih rešitev. Po ocenah tujih študij Evropskega observatorija 

(Wismar idr. 2011) je pomembno poznavanje razli�nih lastnosti organiziranosti sistema 

zdravstvenega varstva. U�inki delovanja sistema zdravstvenega varstva so ve�inoma 

nemerljive narave, zato je pomembno upoštevati koristi razli�nih elementov v sistemu 

zdravstvenega varstva. Razvojne spremembe se kažejo v razli�nosti znotraj in zunaj delovanja 

sistema zdravstvenega varstva, zato le dobro poznavanje usmerja delovanje zdravstvenega 

sistema v pravo smer. Za spremljanje kakovosti so pomembne povratne informacije o stanju 

in delovanju sistema zdravstvenega varstva, ki so tudi klju�ne za razreševanje zdravstvenih 

težav. Predvideva se postopen prehod iz državnega v privatno zavarovanje (Štiblar in Šramel 

2008, 60). 

Direktiva 2011/24/EU o uveljavljanju pravic pacientov pri �ezmejnem zdravstvenem varstvu 

bi lahko pomenila gonilo razvoja že zaradi razvojne spremembe v ureditvi in pove�evanja 

možnosti koriš�enja zdravstvenih storitev. Že pred ve� kot 20 leti je Sfiligoj definiral 

zdravstveni sistem kot odprt sistem in odprti sistemi so organizirani tako, da sprejemajo stalne 

spremembe (Sfiligoj 1993, 26). V osnovi je naš sistem zdravstvenega varstva zastarel in 

vsako spremembo je treba upoštevati kot pozitivno razvojno priložnost.  

V Evropi poznamo razli�ne ureditve zdravstvenega varstva in ve�ina sistemov se �edalje težje 

spopada z naraš�anjem izdatkov ob dani prispevni stopnji, zato da bi dosegli osnovne cilje 

zdravstvenega sistema: dobro zdravje prebivalstva, uspešno in kakovostno zdravljenje, 

pravi�no dostopnost, u�inkovitost izvajalcev idr. Posamezne države �lanice se razli�no 

spopadajo z naraš�ajo�imi izdatki in razli�no kombinirajo posamezne dejavnosti. 

Sistemi zdravstvenega zavarovanja financirajo zdravstvene pravice do storitev, ki so kot 

pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja dolo�ene v razli�nem obsegu. Dolo�anje 

zdravstvenih pravic obravnavajo nosilci obveznega zdravstvenega zavarovanja v predpisih 

(Ob�asnik1) in zakonih o delovanju sistema zdravstvenega varstva. 

1.1 Opredelitev problema in teoreti�nih izhodiš� 

Podro�je zdravstva predstavlja teoreti�no ozadje za raziskovalno študijo. Poleg uvodoma 

omenjenih dejstev, zlasti sprememb na podro�ju uveljavljanja �ezmejnih zdravstvenih 

                                                 
1 http://www.zzzs.si/zzzs/info/egradiva.nsf/modri_obcasnik?OpenView 
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storitev, ki vplivajo na spremenjeno obnašanje uporabnikov, smo prou�evali dejavnike vpliva 

na izbiro uporabnikov. 

Nova Direktiva odpira vrsto razprav o ustreznosti rešitev, ki so povezane s �ezmejnim 

zdravstvom. Prav zato je pomembno analizirati vsebino direktive ter spoznati prednosti in 

pomanjkljivosti direktive, ki bodo vplivale na deležnike v postopkih �ezmejnega zdravljenja. 

Naloga analizira in povzema dosedanje ugotovitve s podro�ja direktive in jih združi s 

kon�nimi ugotovitvami na podlagi primarnih podatkov.  

Zaradi ve�jega števila obravnavanih zahtevkov na to temo nas je zanimal trend rasti v 

obdobju od 2011 do danes. Na podlagi dostopnih podatkov smo se odlo�ili izpeljati analizo 

števila obravnavanih zahtevkov, ki so bili predhodno odobreni. Z namenom boljšega 

razumevanja in obdelave zahtevkov bomo analizirali tudi dosedanjo zakonodajo, na podlagi 

katere so bila vsa �ezmejna zdravljenja odobrena. Pomembno je poznati razlike med pravili 

obstoje�e Uredbe (ES) št. 883/2004 in Direktive 2011/24/EU, zato smo ju z vidika uporabnika 

primerjali. 

Analizirali bomo u�inke Direktive o �ezmejnem zdravstvenem varstvu na uveljavljene 

storitve v tujini in se pri tem osredoto�ili na tri dejavnike, ki na osnovi primarnih podatkov 

neposredno vplivajo na uporabnikovo izbiro med doma�imi (slovenskimi) in tujimi 

storitvami. V nalogi prou�ujemo dejavnike, ki vplivajo na navedeno izbiro in domnevamo, da 

nova direktiva vpliva na spremenjeno vedenje uporabnikov. Ugotavljali bomo tudi, koliko in 

kako je uporabnikom poznana direktiva. Na tej osnovi v naslednjem koraku oblikujemo 

raziskovalne hipoteze, pri katerih je odvisna spremenljivka vedno �ezmejna storitev. Kon�na 

raziskava, katere rezultat bodo tudi konkretni predlogi, bo opravljena na osnovi neposrednih 

podatkov zdravstvene zavarovalnice.  

Magistrska naloga je sestavljena iz ve� poglavij, ki smo jih uvodoma predstavili. V 

empiri�nem delu predstavimo merjene spremenljivke in metodologijo zbiranja podatkov. 

Sledi predstavitev rezultatov, ki smo jih dopolnili z ugotovitvami in predlogi za 

zavarovalnico.  

1.2 Namen in cilji 

Nova direktiva prinaša spremembe v obnašanju vedenja odjemalcev, zato želimo prou�iti 

poznavanje in uporabo nove direktive, da bi lahko prilagodili zdravstvena zavarovanja tem 

dejstvom. 

V magistrski nalogi želimo opredeliti dejavnike odlo�anja odjemalcev za koriš�enje uslug 

zdravstvenih storitev v tujini. Konkretneje bomo analizirali dejavnike, kot so: kakovost 

storitve, cena storitve, �akalna doba in druge povezane dejavnike, ki vplivajo na spremembe 

vzorcev vedenja uporabnikov po uveljavitvi nove direktive.  
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Primarni cilj magistrske naloge bo torej opredeliti in analizirati dejavnike, ki vplivajo na 

spremenjeno obnašanje zdravstvenih zavarovancev, ki koristijo �ezmejno zdravljenje. 

Cilje bomo oblikovali na naslednji na�in: 

- predstaviti novo Direktivo 2011/24/EU o uveljavljanju pravic pacientov pri �ezmejnem 

zdravstvenem varstvu; 

- ugotoviti, kateri so dejavniki, ki vplivajo na nakupno odlo�anje v Sloveniji ali v tujini. Z 

analizo sekundarnih podatkov, kot so revije, �lanki in elektronski viri podatkov, želimo 

opredeliti dejavnike, ki vplivajo na vzorce obnašanja zdravstvenih zavarovancev, kar bo 

prispevalo k ve�ji zanesljivosti našega raziskovanja; 

- namen primarne raziskave je opredelitev demografskega profila odjemalca, ki se 

praviloma odlo�a za koriš�enje zdravstvenih storitev v tujini. 

Na podlagi navedenih ciljev in v povezavi z drugimi cilji ob upoštevanju že analiziranih 

sekundarnih podatkov postavljamo naslednjo hipotezo: 

H0: Dejavniki, ki vplivajo na odlo�itev koriš�enja zdravstvenih storitev v tujini, so: dolžina 

�akalne dobe, cena in zaznana kakovost.  

Za analizo uporabnikove odlo�itve o koriš�enju �ezmejne storitve ter za oblikovanje kon�nih 

predlogov bomo potrebovali informacije o �akalni dobi za posamezno storitev, zato bomo 

uporabili aplikacijo na strani Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja v Sloveniji. 

Nacionalni inštitut za varovanje zdravja v Sloveniji ugotavlja, da se �akalne dobe v Sloveniji 

iz dneva v dan daljšajo. Razvidna je tudi razlika v �akalni dobi za izbrano storitev, ki je višja 

pri javnih zavodih kot pri zasebnikih.  

Preglednica 1: �akalna doba za izbrane storitve pri izvajalcih v letu na dan 1. maja 
2014 

Ambulanta/storitev 
Pri�. 
hitro 

Pri�. 
redno 

Hitro Redno 
Real. 
hitro 

Real. 
redno 

Izvajalec Pravni status 

EMG 70 105 33 100 60 90 AZUR,  
Zdrav. zavod 

Zasebnik s 
koncesijo 

EMG 100 180 68 113 94 173 SB Jesenice Javni zavod 

O�esna ambulanta, 
pregled vida za 
o�ala 

0 180 0 244 0 180 
Splošna 
bolnišnica Izola 

Javni zavod 

MR 90 90 2 0 90 90 Ortopedska 
bolnišnica 
Valdoltra, 
SB Jesenice 

Javni zavod 

Vir: povzeto po NIJZ 2014. 

Predvidevamo, da je cena pomemben dejavnik za koriš�enje �ezmejnih storitev v primeru 

nenujnih (nekriti�nih) zdravljenj, za katere se odjemalec praviloma odlo�a na podlagi ostalih 
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dveh dejavnikov. Cena in kakovost storitve sta pomembna dejavnika, ki se lahko precej 

razlikujeta, zato bomo za primerjavo cen pri oblikovanju ciljev uporabili cenik ZZZS, ki je 

dosegljiv na straneh ZZZS.  

Preglednica 2: Cene nekaterih specialisti�nih storitev, pripomo�kov in zdravil na dan 
1. marca 2014 

Storitev Slovenija Vrednost storitve v EUR 

EMG ene okon�ine 42,05 

MR kolena 209,34 

MR LS hrbtenice 201,4 

MR LS hrbtenice 201,4 

Lotemax 0,5 % kapljice za oko, suspenzija (CBZ, 16. 5. 2014) 6,57 

O�ala z mineralnimi ali s plasti�nimi stekli za daljavo do 
vklju�no 2 Dcyl 

50,16 

Oploditev z biomedicinsko pomo�jo 1.987,14 

Vir: povzeto ZZZS 2014b. 

Ugotovili so, da je splošno zadovoljstvo z obravnavo pri zdravnikih s koncesijo in zasebnikih 

višje kot pri javnih zdravnikih (Raziskava javnega mnenja o zasebnem zdravstvu v Sloveniji 

2013). 

Na podlagi dostopnih podatkov zdravstvene zavarovalnice želimo ugotoviti tudi profil 

uporabnikov. Obstajajo skupine uporabnikov zdravstvenih storitev, ki imajo skupne 

demografske in geografske zna�ilnosti. Interni viri zavarovalnice nam omogo�ajo, da 

raziš�emo, zakaj in kateri profil uporabnikov najpogosteje povprašuje po dolo�enih 

zdravstvenih storitvah. Za uporabnike lahko uporabimo kot posebnost tudi premoženjski 

profil, ki ima pri izbiri uporabnika prav tako veliko vlogo. Za izvajalce in pla�nike 

zdravstvenih storitev je pomembno poznati svoje uporabnike in razloge, zaradi katerih se 

obra�ajo prav nanje. Pomembno je ugotoviti vzroke za odlo�itve in jim prilagoditi storitve. S 

tem namenom želimo preveriti vzroke in razloge za koriš�enje �ezmejnih storitev. Pri tem 

bomo na podlagi literature izlo�ili demografske dejavnike starost, izobrazbo, zaposlitev in 

geografsko obmo�je ter oblikovali profil odjemalcev. Za zavarovalnico je pomembno 

izvedeti, kateri so odjemalci, ki se odlo�ajo za nakup storitev v tujini, zato bomo na podlagi 

dostopnih podatkov poskušali ugotoviti profil odjemalca na podlagi naslednjih hipotez: 

- H1: Starejši uporabniki koristijo ve� storitev �ezmejnega zdravstva. 

- H2: Obmejni uporabniki koristijo ve� storitev �ezmejnega zdravstva. 

- H3: Premožnejši uporabniki koristijo ve� storitev �ezmejnega zdravstva. 

Hipoteze bomo preverjali z uporabo enostavnih statisti�nih testov. 

Na podlagi izsledkov lahko zavarovalnica oblikuje nove produkte, namenjene specifi�ni 

demografski skupini. 
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Kon�ni cilj je na podlagi vzorca za dolo�eno �asovno obdobje ugotoviti, ali obstajajo 

možnosti za razvoj novih produktov in opredeliti, kakšne so potrebe uporabnikov. Na podlagi 

ugotovitev bomo lahko odgovorili na spremenljive potrebe uporabnikov in predlagali možne 

rešitve na podro�ju zdravstvenih storitev.  

1.3 Opredelitev metodologije raziskovanja 

Pri pisanju naloge bomo uporabili razli�ne metode raziskovanja. Primarni cilj je teorija, ki jo 

bomo dosegli z analizo sekundarnih virov, kot so: literatura s podro�ja zavarovalništva, kamor 

sodi vladno gradivo, revije, sorodni �lanki in elektronski viri podatkov. Easterby-Smith, 

Thorpe in Lowe (1992, po Tratnik 2002, 13) razumejo teoreti�no raziskovanje kot odkrivanje 

novih idej ali razlag z empiri�nim raziskovanjem. 

Druga dva cilja pa bomo dosegli z izvedbo primarne raziskave v obliki anketnega vprašalnika, 

kjer bomo za vzor�ni okvir uporabili interne podatke izbranih zavarovancev, ki so koristili 

�ezmejno zdravljenje. 

V prvem delu bomo na podlagi dostopnih virov zavarovalnice analizirali podatke 

uporabnikov, ki zajemajo demografske zna�ilnosti in pridobili vzor�ni okvir za primarno 

raziskavo. Primarna raziskava bo anketni vprašalnik za uporabnike teh storitev.  

Interni viri zavarovalnice nam omogo�ajo, da raziš�emo, zakaj in kateri profil uporabnikov 

najpogosteje povprašuje po dolo�enih zdravstvenih storitvah in kateri so razlogi za 

povpraševanje. 

Na podlagi primarnih podatkov, raziskovanja potreb in povratnih informacij s strani 

uporabnikov v praksi bomo ugotovili njihove zahteve in ozaveš�enost, ki bo razvidna tudi iz 

deleža opazovanega vzorca. Po analizi pridobljenih podatkov bomo pridobili koristne 

informacije o odlivu storitev v tujino in ocenili, kaj predstavljajo. Analizirane podatke bomo 

interpretirali s pomo�jo razli�nih orodij.  

Vzorec bo oblikovan z uporabo naklju�nega vzor�enja z gru�ami (cluster sampling), ki 

pomeni vzor�enje v skupinicah. Pri tej metodi gre za izbiro vzorca skupin, kar bo v tem 

primeru pomenilo zadostno število starejših uporabnikov, zadostno število obmejnih 

uporabnikov in zadostno število premožnih uporabnikov storitev. 

Na omenjenem vzorcu bomo izvedli telefonsko anketo z uporabo internega klicnega centra. 

Prednosti telefonskega vprašalnika so anonimnost, snemanje, majhni stroški, krajši �as, kratka 

jasna vprašanja in možnost podvprašanj (Tratnik 2002, 48). Slabosti telefonske ankete so 

možni tehni�ni problemi, neodzivnost in slaba priprava na anketo. Demografske podatke 

imamo v interni bazi podatkov in zato bomo domneve preverili s T-testom na celotnem 

vzor�nem okvirju in z uporabo T-testa neodvisnih vzorcev. Z uporabo Logit regresije bomo 
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poskušali vzpostaviti model, na podlagi katerega lahko napovemo demografske zna�ilnosti 

uporabnika v tujini in doma. 

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve 

Omejili se bomo na eno zavarovalnico, ki izvaja zdravstvena zavarovanja, pri �emer 

predpostavljamo, da se zavarovanci drugih zavarovalnic enako ali podobno obnašajo. Študija 

bo opravljena na podlagi vzorca in podatki veljajo za opazovano družbo ne glede na 

konkurenco v dolo�enem �asovnem obdobju. Pridobljenih ugotovitev ne bo mogo�e 

posploševati. Vsebinska omejitev zadeva zavarovance in uporabnike razli�nih zavarovalnih 

storitev prou�evane zavarovalne družbe. Omejili se bomo na podro�je reševanja zavarovalnih 

primerov, razvoja zdravstvenih produktov in informacije uporabnikov na teh podro�jih. 

Analiza v okviru danih podatkov bi lahko sprožila nove analize in nas pripeljala do novih 

odkritij in drugih dodatnih ugotovitev. 

Predpostavljamo, da bodo odgovori uporabnikov v anketi ustrezali njihovim stališ�em. 

Direktiva 2011/24/EU je novost, zato se omejuje na novince, ki se prvi odlo�ijo za koriš�enje 

in katerih obnašanje je druga�no. V tem kontekstu obstaja nevarnost, da demografski profil 

uporabnika ne odraža dejanskega profila uporabnika v tujini, ki ga predstavlja ve�ina. V 

analizi se lahko izluš�ijo še drugi dejavniki, ki jih z analizo sekundarnih podatkov nismo 

opredelili. 

Na podlagi vseh spoznanj bomo podali oceno koriš�enja zdravstvenih storitev in lahko 

predvidevamo nadaljnje koriš�enje teh možnosti tudi v prihodnjem obdobju. 
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2 TEORETI�NI DEL 

Najpomembnejša literatura s podro�ja �ezmejnega zdravstva je zapisana v Direktivi 

2011/24/EU o uveljavljanju pravic pacientov pri �ezmejnem zdravstvenem varstvu. Med 

pomembno literaturo s podro�ja zdravstvenega sistema in njegovega razvoja s predvidenimi 

u�inki spadajo tako dela slovenskih kot tudi tujih avtorjev. Med slovenskimi avtorji bi 

izpostavila delo Marjana �esna, delo Martina Totha Zdravje, zdravstveno varstvo, 

zdravstveno zavarovanje ter Osnutek Zdravstvene reforme (ve� avtorjev), kjer je zapisano in 

razloženo veliko o zdravstvenem sistemu in prihodnjem razvoju s predvidenimi u�inki. Tuja 

literatura avtorjev Kotlerja, Parasurmana, Zeithamla in slovenskih avtorjev Borisa Snoja, 

Damjana Mumla, Zlatka Jan�i�a, Gabrijela Devetaka in drugih. Med literaturo s podro�ja 

zavarovalništva sodijo Bilten, Zavarovalniški horizont, Glasilo Zdravniške zbornice 

Slovenije, ob�asniki in prispevki Slovenskega zavarovalnega združenja. 

Dosedanje ugotovitve uvedbe direktive so objavljene tudi v �lanku z naslovom Patient 

Mobility in the European Union avtorjev (2006) Rosenmöller, Magdalene, Martin McKee in 

Rita Baeten, ki prou�uje �ezmejno zdravstvo. Prispevek je pomemben predvsem zato, ker 

prou�uje mobilnost s sosednjimi državami v obdobju pred vstopom v Evropsko unijo in po 

vstopu v Evropsko unijo.  

Pomemben vir podatkov predstavljajo tudi prispevki v knjigah Evropskega observatorija 

(2011 in 2013) in ne nazadnje v �asopisu Primorske novice objavljeni �lanek z naslovom Po 

zdravje poslej lažje tudi v tujino (Trošt Krušec 2013), ki obravnava postopke zastopanja 

pacientovih pravic.  

Upoštevan je tudi �lanek z naslovom Se zavedamo, kakšno zdravstvo imamo? dr. Andreja 

Možine, �lanki iz revije Finance, elektronski viri Evropske komisije, Svetovne zdravstvene 

organizacije (WHO) in druge kratke izjave, dostopne na elektronski virih. Za empiri�ni del 

naloge smo uporabili programsko orodje SPSS, si pomagali s statisti�nim terminološkim 

slovarjem in ustrezno literaturo.  

Pomembni viri podatkov so tudi predpisi in publikacije Zavoda za zdravstveno zavarovanje 

Slovenije, ki letno objavlja v svojih poro�ilih podatke o odlivu in prilivu sredstev, namenjenih 

zdravstvenim storitvam. Ugotovitve poro�il OECD v svojih analizah izkazujejo razli�ne 

metode in strateške kazalnike s podro�ja zdravstva. Poleg tega izkazujejo tudi pravila 

zavarovalnic, dolo�be, zakoni, uredbe iz uradnega lista. 

2.1 O zdravstvu 

V uvodnem delu bomo za lažje razumevanje magistrske naloge opredelili nekaj osnovnih 

pojmov o zdravju in pomenu izrazov, ki se navezujejo na pravice do uveljavljanja 

zdravstvenih storitev. 



 

9 

Vsak posameznik se trudi zadovoljiti osnovne življenjske potrebe, med katere spada tudi 

zdravje kot ena izmed osnovnih �lovekovih vrednot, zato je z današnjo obliko zdravstvenih 

zavarovanj vklju�evanje v zavarovalni sistem že skoraj obveznost državljanov. Boj zoper 

bolezni in probleme na podro�ju zdravstva ne izbira ne �asa ne kraja bolezni. Ravno zato je 

pomembno, da je vsakomur kadar koli in kjer koli omogo�ena možnost do izbire socialne 

varnosti in ne nazadnje zdravja. Zdravstvo v Sloveniji je po našem mnenju dokaj dobro 

urejeno in zdravstveni sistem vsakomur zagotavlja dolo�eno stopnjo socialne varnosti. 

Podro�je zdravstva je izjemnega pomena in razvojno dejavnost zdravstva dolo�ajo konkretne 

potrebe ljudi. 

V zadnjem desetletju so se potrebe na podro�ju zdravstva po iskanju rešitev ob siceršnjih 

ekonomskih, razvojnih in integracijskih tokovih izjemno pove�ale. Po ocenah tujih študij 

(Wismar idr. 2011) je pomembno poznavanje razli�nih lastnosti organiziranosti sistema 

zdravstvenega varstva. U�inki delovanja sistema zdravstvenega varstva so ve�inoma 

nemerljive narave, zato je pomembno upoštevati koristi razli�nih elementov v sistemu 

zdravstvenega varstva. Razvojne spremembe se kažejo v razli�nosti znotraj in zunaj delovanja 

sistema zdravstvenega varstva, zato njihovo dobro poznavanje usmerja delovanje 

zdravstvenega sistema v pravo smer. Za spremljanje kakovosti so pomembne povratne 

informacije o stanju in delovanju sistema zdravstvenega varstva, ki so tudi klju�ne za 

razreševanje zdravstvenih težav. 

Tako, kot se širi lastna skrb za zdravje, se širi tudi prostor za skrb in obvladovanje lastnega 

koncepta zdravstva v okviru evropskih okvirov. V Sloveniji so v sistem zdravstva v novembru 

2013 uvedli Direktivo 2011/24/EU o uveljavljanju pravic pacientov pri �ezmejnem 

zdravstvenem varstvu (Evropska komisija 2013b). 

Naloga obsega analizo dosedanjih ugotovitev uvedbe direktive, opredelitev novosti in kon�ne 

ugotovitve raziskave na podlagi primarnih podatkov v izbrani zavarovalnici. Zaradi ve�jega 

števila obravnavanih zahtevkov na to temo nas je zanimal trend rasti v obdobju od uvedbe 

direktive do leta 2015. Na podlagi dostopnih podatkov smi se odlo�ili izpeljati analizo števila 

obravnavanih zahtevkov na podlagi predhodne odobritve. Pri tem se nam je zdelo primerno 

analizirati tudi dosedanjo zakonodajo, na podlagi katere so bila vsa �ezmejna zdravljenja 

odobrena. Ugotoviti bi morali razlike med pravili obstoje�e Uredbe (ES) št. 883/2004 in 

Direktive 2011/24/EU, zato smo ju primerjali z vidika uporabnika. 

Magistrska naloga je sestavljena iz ve� poglavij. V prvih poglavjih smo opisali sistem 

zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji ter druge vrste sistemov v 

Evropi. Statisti�no analizo podatkov smo opravili s programskim orodjem SPSS in na koncu 

preverili zastavljene hipoteze. 

Magistrska naloga vsebuje teoreti�na izhodiš�a o zdravstvu in obravnava sisteme 

zdravstvenega varstva. Posledi�no se dotika vseh, ki so kakor koli povezani s �ezmejnim 
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zdravstvom. Prav zato je pomembno raziskati namen direktive ter prednosti in 

pomanjkljivosti direktive, ki bodo vplivale na deležnike, bodisi uporabnike, izvajalce, nosilce 

bodisi državo. Obravnavali bomo razli�ne u�inke Direktive o �ezmejnem zdravstvenem 

varstvu na uveljavljene storitve v tujini in predstavili ugotovitve. Kon�na raziskava s predlogi 

bo opravljena na osnovi neposrednih podatkov zavarovalnice.  

Programi zdravstvenih storitev so opredeljeni po dejavnosti in med drugim tudi po izhodiš�ih 

za oblikovanje cen zdravstvenih storitev ter standardih nudenja zdravstvenih storitev 

uporabnikom. Dejstvo, da naraš�a povpraševanje po dolo�enih zdravstvenih storitvah, odpira 

prostor za raziskovalna vprašanja, ki jih je zanimivo prou�iti. Problematika �akalnih dob za 

dolo�eno zdravstveno storitev, pregled ali poseg v Sloveniji je najbrž tudi razlog za pove�ano 

povpraševanje po dolo�enih storitvah v tujini. Na osnovi tega predvidevanja bi lahko postavili 

hipotezo, da je povpraševanje po dolo�enih storitvah posledica dolge �akalne dobe za 

obravnavano storitev v Sloveniji. 

Raziskava bo opravljena na podlagi neposrednih podatkov ene izmed zavarovalnic, ki izvajajo 

zdravstvena zavarovanja. Analiza bo opravljena na podlagi vzorca, podatki bodo veljali za 

opazovano družbo ne glede na konkurenco v dolo�enem �asovnem obdobju. Pridobljenih 

ugotovitev ne bo mogo�e posploševati. Vsebinska omejitev zadeva zavarovance in 

uporabnike zavarovalnih storitev prou�evane zavarovalne družbe.  

Zaposlena sem na tem podro�ju, zato se mi zdi obravnavana tematika še bolj zanimiva, saj se 

zavedam, da je pomembna tako za okolje kot za družbo. 

2.2 Predstavitev sistema zdravstvenega varstva 

V slovenski ureditvi je država skrbnik sistema zdravstvenega varstva. V ustavi RS je 

opredeljeno, da je država dolžna zagotavljati nemoteno delovanje obveznega zavarovanja, kot 

ga ureja Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Pojem zdravstvenega 

varstva razumemo kot sistem družbenih, skupinskih in individualnih aktivnosti, ukrepov in 

storitev, ki se nanašajo na krepitev zdravja ter na prepre�evanje in zgodnje odkrivanje bolezni, 

njihovo zdravljenje, nego in rehabilitacijo zbolelih in poškodovanih (ZZVZZ, Ur. l. RS, št. 

72/2006). 

Najširša definicija sistema zdravstvenega varstva je logi�na izvedba pojmovanja zdravja kot 

fizi�nega, duševnega in socialnega blagostanja. V tem primeru zajema sistem zdravstvenega 

varstva celotno dejavnost �loveštva in vse dejavnike okolja, ki vplivajo na zdravje (Toth idr. 

2003, 97). 

Sistem zdravstvenega varstva je namenjen državljanom, zato tudi temeljna izhodiš�a zajemajo 

štiri sklope vrednot: pravi�nost, dostopnost, kakovost in u�inkovitost. Iz njih izhajajo vsi cilji 

sistemov zdravstvenega varstva, ki so potrebni za zagotovitev vseh pravic,  nujnih za zdravje. 
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Sistem zdravstvenega varstva lahko ozna�imo kot sistem, ki po 2. �lenu Zakona o zdravstveni 

dejavnosti zajema preventivo, kurativo in rehabilitacijo. Med preventivne ukrepe, ki so 

namenjeni prepre�evanju bolezni, sodijo tudi ukrepi, ki služijo ciljani preventivi pri 

posamezni zavarovani osebi. Kurativni ukrepi predstavljajo ukrepe zgodnjega odkrivanja 

bolezni, ki omogo�ajo kasnejšo zdravniško obravnavo. S terciarno prevencijo oziroma 

rehabilitacijo so mišljeni ukrepi, ki se uporabljajo pri obstoje�em bolezenskem stanju, z 

namenom prepre�iti ali omiliti nadaljnje posledice, denimo pri sr�nem infarktu ukrepi za 

prepre�itev novega infarkta (Strban 2005, 188–190), kot zagotavlja zdravstvena varnost za 

navedene storitve, ki se opravljajo v zdravstvenih zavodih ali pri zasebnikih znotraj sistema. 

Cilj vseh teh dejavnosti je �im boljše zdravje posameznika in družbe kot celote.  

Država z vsakim ukrepom oziroma dejanjem vpliva na splošno družbeno delovanje 

zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. S sprejetimi sklepi soodlo�a o 

upravljanju nosilca za doseganje ciljev boljšega zdravstvenega stanja in kakovosti življenja 

ljudi. Država torej posredno ali neposredno opredeljuje in dolo�a pravice zavarovanih oseb do 

zdravstvenih storitev. �e izhajamo iz definicije Svetovne zdravstvene organizacije o zdravju 

in raz�lenitve zunanjih dejavnikov, ki nanj vplivajo, se to potrjuje samo od sebe. Tako kot v 

Sloveniji je tudi v ve�ini evropskih držav za organizacijo zdravstvene dejavnosti odgovorno 

ministrstvo za zdravstvo ali drugo resorno ministrstvo, ki je odgovorno za podro�je 

zdravstvenega varstva (Toth idr. 2003, 129). Skrb za zdravje kot tudi potreba po varnosti sta 

osnovni vrednoti našega vsakdanjika. Tako je menil tudi Albert Einstein, ker je poudarjal, da 

je zdravje vrednota, ki �loveku ni vedno dana sama po sebi, temve� si mora za to prizadevati 

(Mazi 2013). Ljudje imamo številne potrebe, ki jih zadovoljujemo tako ali druga�e. Osnovne 

potrebe za �lovekovo preživetje je opredelil Maslow v hierarhiji potreb. Zadovoljevanje 

osnovnih potreb se precej razlikuje od zadovoljevanja drugih potreb. Potreba po varnosti se 

izpostavi, ko so zadovoljene fiziološke potrebe, kar pomeni, da morajo biti najprej 

zadovoljene nižje, osnovne potrebe, potem šele višje potrebe. Fiziološke potrebe so 

odgovorne za vzdrževanje biološkega življenja, to so potreba po vodi, hrani, zraku, zaš�iti, 

obla�enju in spolnosti (Snoj 2003, 10).  

Zdravstvena ureditev temelji na vrsti zakonov, ki predstavljajo sistem zdravstvenega varstva 

in zdravstvenega zavarovanja: 

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) (Ur. l. RS, št. 

72/2006), 

- Zakon o zavarovalništvu (ZZavar) (Ur. l. RS, št. 99/2010), 

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej) (Ur. l. RS, št. 23/2005), 

- Zakon o lekarniški dejavnosti (ZLD) (Ur. l. RS, št. 36/2004), 

- Zakon o javnih zavodih (ZJZav) (Ur. l. RS, št. 127/2006), 

- Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP) (Ur. l. RS, št. 15/2008) 

- Uredba (ES) št. 883/2004 (Ur. l. EU L 200/2004). 
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Prvi del obveznega zdravstvenega zavarovanja ureja ZZVZZ, drugi del pa tako obvezno kot 

tudi prostovoljno zdravstveno zavarovanje, na katerega vplivajo tudi drugi zakoni s podro�ja 

izvajanja zdravstvene dejavnosti.  

Nosilec zdravstvenega zavarovanja je Zavod za zdravstveno zavarovanje, ki skupaj z izvajalci 

in partnerji oblikuje in dolo�a program zdravstvenih storitev v državi. 

V zdravstvenem sistemu izvajajo zdravstveno zavarovanje tri zavarovalnice, in sicer: 

Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d. v. z., Adriatic Slovenica, zavarovalna družba, d. d., 

in Triglav, zdravstvena zavarovalnica, d. d. Zdravstvene zavarovalnice so nosilke 

zdravstvenega interesa zavarovalnih oseb in tako eden od partnerjev v sistemu zdravstvenega 

varstva.  

V skupino izvajalcev sodijo zdravniki, bolnišnice, proizvajalci ter dobavitelji zdravil in 

medicinsko tehni�nih pripomo�kov, lekarne in podjetja za prevoz bolnikov. Mreža javne 

zdravstvene službe pomeni razporeditev zdravstvenih institucij, ki imajo pooblastila in 

dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti. Mednje uvrš�amo tudi naravna zdraviliš�a. 

Zdravstveni interes zavarovanca je zavarovan z zavarovalno pogodbo, s katero je zavarovanec 

posledi�no upravi�en do koristi, ki izhaja iz zavarovalne pogodbe ob upoštevanju posebnih 

pravil, ki veljajo za zdravstvena zavarovanja. Pravila se izvajajo skladno s 23. �lenom Zakona 

o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 72/2006), ki so zavezana 

za dopla�ila pri rabi zdravstvenih storitev. Sistem financiranja temelji na sistemu solidarnosti 

in zavarovalništva. Financiranje zdravstvenega varstva je odvisno predvsem od materialnih 

možnosti javnih financ in je posledica odlo�itev politi�ne oblasti (Rami� 2013). 

Obvezno zdravstveno zavarovanje ve�ine zdravstvenih storitev ne krije v celoti, zato moramo 

del cene kot dopla�ilo pla�ati uporabniki sami ali pa se za ta del dopla�ila zavarovati za 

dopla�ila do polne vrednosti zdravstvenih storitev. Zdravstveni sistem v košarici pravic 

ponuja veliko zdravstvenih storitev in obvezna zavarovanja zagotavljajo pla�ilo teh storitev 

zavarovancem. Zavarovalnica stroške zdravstvenih storitev krije izvajalcu zdravstvenih 

storitev ali neposredno zavarovancu na podlagi uveljavljenega zahtevka za povra�ilo stroškov. 

�e nimamo urejenega obveznega zdravstvenega zavarovanja, krijemo stroške zdravstvenih 

storitev sami. 

V tripartitnem sistemu dolo�be vseh treh ravni vplivajo na pravice zavarovancev in postopke 

njihovega uveljavljanja. Tripartitni na�in financiranja pomeni uresni�itev družbene 

odgovornosti do socialne varnosti, h kateri prispevajo vsi, kot jim omogo�ajo njihove 

dohodkovne sposobnosti. Po dolo�ilih zakona potekajo med nosilci razli�nih interesov 

pogajanja, splošni dogovor in podro�ni dogovori o izvajanju programa zdravstvenih storitev.  
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Na socialnih podro�jih, torej tudi v zdravstvenem varstvu, se sicer skuša izogniti pretirani 

prisili in raje poskuša dose�i skupne cilje z dogovarjanjem med zainteresiranimi (�esen 2003, 

24). Ne glede na vse je pomembno, da sistem financiranja za opravljene storitev temelji na 

storitvenem sistemu pla�evanja opravljenega dela. Pla�ilo za opravljeno zdravstveno storitev 

opravi zavarovalnica. Izvajalci v zdravstveni službi dobijo pla�ane vse storitve, ki so jih 

opravili oziroma obra�unali. Ljudje, kamor sodijo tako uporabniki kot ponudniki zdravstvenih 

storitev, so najpomembnejši del interakcij med dvema stranema (Jan�i� 1999, 80). Zdravnik 

in pravni svetovalec Bojan Popovi� (2013, 3) pravi, da je najpomembnejše, da so izvajalci 

bolj obrnjeni k uporabnikom storitev in manj k raznim pomembnežem na ZZZS. Pri tem je 

bolje izhajati iz zornega kota uporabnikov kot pa iz zornega kota izvajalcev zdravstvenih 

aktivnosti (Snoj in Petermanec 1999, 28). Smiselno je izhajati iz tega, da so zdravstvene 

storitve aktivnost menjalnega razmerja med zdravstvenimi ustanovami in uporabniki. Glede 

na to, da je sistem zdravstvenega varstva kompleksen sistem, kjer se prepletajo razli�ni 

interesi udeležencev, si tudi celovite kakovosti brez vseh ne moremo predstavljati. 

Organizacijo zdravstvenega varstva sestavljajo izvajalci zdravstvenega varstva in organizacije 

zdravstvenega zavarovanja (Keber idr. 2003, 181). Nad slednjimi bdi država, ki na razli�ne 

na�ine skrbi za kvalitetno izvajanje zdravstvenega varstva. Izvajalci združujejo ponudbo 

javnih in zasebnih dobrin zdravstvenega varstva. V storitveni dejavnosti so najpomembnejši 

vir ljudje, ki izvajajo zdravstvene storitve in uporabniki zdravstvene oskrbe. Kotler (2001, 46) 

opredeljuje uporabnika kot priložnost. 

Poslanstvo zdravstvene službe je izvajanje zdravstvene dejavnosti, ki po definiciji obsega 

ukrepe in aktivnosti, ki jih po medicinski doktrini in ob uporabi medicinske tehnologije 

opravljajo zdravstveni delavci pa varovanju zdravja, prepre�evanju, odkrivanju in zdravljenju 

bolnikov ter poškodovancev (Slokan 2013, 30). Izvajalce je torej država pooblastila za 

izvajanje zdravstvenih storitev. Država zagotavlja sredstva, izvajalci in zavarovalnice 

prejemajo koristi, ki so v skladu z njihovimi lastnimi interesi, in zavarovanec navsezadnje 

zadovolji svojo potrebo.  

Menjava se pojavlja tudi med zdravnikom in pacientom (Mumel 2001, 18). Mowen 

obravnava menjalni proces kot temeljni element vedenja potrošnikov (Možina idr. 2002, 13). 

Izvajalce obravnavamo kot profitne in neprofitne organizacije, kar predstavlja razliko v 

delovanju predvsem v kontekstu storitvene dejavnosti. Pomembno vlogo pri izvajanju 

zdravstvenih storitev ima kakovost storitev, ki naj bi bila naravnana na kvalitetno zadoš�anje 

uporabnikovih potreb. 

Kakovost zadeva tako izvajalca kakor tudi uporabnika storitve. Ker kakovosti storitev ne 

moremo meriti z objektivnimi merili, jo merimo skozi subjektivno zaznavo uporabnikov. 

Kakovost storitev je v literaturi opredeljena kot uporabnikova subjektivna ocena zaznavanja 

storitve (Parasuraman, Zeithaml in Berry 1988, 13). Da bi zdravniki svoje delo opravljali 

dobro, predvsem pa kvalitetno, morajo stremeti k izboljšanju ponujenih storitev in 
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izpolnjevanju uporabnikovih zahtev, tudi zaradi liberalizacije zdravstvenih storitev. 

Objektivno je tisto, kar je mogo�e izmeriti glede na dolo�en standard, medtem ko je 

subjektivna kakovost rezultat zaznav izvajalcev storitev, predvsem pa uporabnikov in njihovih 

pri�akovanj, ko je storitev že izvedena. Problematika zagotavljanja kakovosti je ve�plastna 

kategorija, ki se kot skupek vseh aktivnosti in opravil odraža v obliki proizvodov in storitev 

(Devetak 2000, 94). Eden izmed vodilnih avtoritet na podro�ju izvajanja storitev, je opisal 

storitve kot vse produktivne aktivnosti, ki imajo zna�ilno uporabno vrednost in ki 

zadovoljujejo uporabnika (Devetak 2000, 31). Marshall je oja�al pomen storitev tako, da je 

trdil, da so vse proizvodne aktivnosti sestavljene iz storitev, ki jih ljudje aplicirajo na snovnih 

objektih, zato da zadovoljujejo potrebe (Devetak 2000, 31). Bateson in Hoffman (2011, 33) 

opredelita storitve kot dejanja, prizadevanja in zmogljivosti. Tudi drugi avtorji zgodnjih 

marketinških u�benikov so posve�ali pozornost zna�ilnostim storitev in ve�ina avtorjev 

poudarja kot osnovno zna�ilnost storitev nesnovnost v odnosu do fizi�nih izdelkov za katere 

obstajajo to�ne, oprijemljive opredelitve. Temeljna lastnost vseh storitev in tako tudi 

zavarovalnih je procesnost (Lovelock in Wright 2002, 33). V SSKJ (2005) je izraz storitev 

ve�pomenska, pomeni pa delati za nekoga, oziroma služiti nekomu, stre�i, skrbeti zanj, 

pomagati nekomu, zadovoljevati, izvajati in podobno (Snoj 1998, 32). Zavarovalne storitve v 

zdravstvu tako predstavljajo neotipljive procese, ki se oblikujejo in so prilagojene 

pri�akovanjem in željam uporabnikov. S koriš�enjem zdravstvenih storitev oz. škodnim 

dogodkom postane storitev otipljiva in posledi�no predstavlja izkušnjo v procesu. Za 

otipljivost pa so pomembni ljudje, prostor, oprema, dostopnost in cena. 

V ve�ini evropskih držav obstajajo razli�ni sistemi zdravstvenega varstva, ki se razlikujejo 

zlasti po vlogi države pri upravljanju, ustanovitvi in lastnini zdravstvenih zavodov (Glavaš in 

Rihter 2010).  

V gospodarsko razvitih državah država za dolo�ene skupine zavarovancev zagotavlja obvezno 

zdravstveno zavarovanje in zdravstvene storitve v celoti. 

 

Slika 1: Delovanje sistema zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja 

Vir: povzeto po �esen 2003, 38. 
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Zdravstvena dejavnost je odprt in spremembam neizbežen sistem. Sedanja organizacija ima 

veliko prednosti in manj pomanjkljivosti, ki jih je treba izboljšati. Sistem zdravstvenega 

varstva ob razvoju podro�ja vse bolj pridobiva evropsko razsežnost, se dopolnjuje in kljub 

številnim pozitivnim in negativnim vplivom iz makro in mikro okolja pomembno prispeva h 

gospodarski razvitosti. Spremembe, globalizacija, nova na�ela EU o liberalizaciji2 

zdravstvenih storitev in »mobilnem pacientu« prinašajo nove možnosti lastnega razvoja in 

iskanja novih priložnosti v sistemu zdravstvenega varstva in predvsem zdravstvenega 

zavarovanja. Država lahko bistveno prispeva k pove�evanju ponudbe in povpraševanja v 

zdravstvu z raziskovanjem: 

- zdravstvene ponudbe, 

- zdravstvenega povpraševanja, 

- zdravstvene potrošnje. 

Pri tržnih raziskavah na podro�ju povpraševanja ugotavljamo trenutno stanje, zna�ilnosti 

uporabnikov in trende povpraševanja. 

V okviru ponudbe raziskujemo obmo�ja, zdravstveni sistem, zakonodajo, konkurenco. Za 

posamezno dimenzijo posebej analiziramo prednosti in slabosti z vidika zdravstva.  

V okviru povpraševanja posve�amo posebno pozornost raziskavi potreb (demografske 

zna�ilnosti, psihografske zna�ilnosti, stališ�a, želje ...). H kakovosti storitev mo�no prispeva 

stališ�na zvestoba in njen vedenjski vidik (Šuster Erjavec 2013, 12). 

Skratka, obnašanje uporabnikov moramo razumeti v okviru vseh naštetih dejavnikov, ki so 

prej dinami�nega kot stati�nega zna�aja (Možina idr. 2002, 11). 

V okviru potrošnje raziskujemo že realizirano potrošnjo ali koristi, kot na primer: 

- raziskovanje koli�ine za posamezno storitev, vrsto, 

- raziskovanje potrošnje glede na homogenost, heterogenost, 

- raziskovanje vplivov potrošnje na politiko kraja, obmo�ja. 

Slovenski sistem zdravstvenega varstva je relativno stabilen in dokaj dobro urejen. Tudi 

poznavalci se strinjajo, da so storitve na notranjem trgu dobro dostopne (Možina 2013). 

Skratka v našem sistemu zdravstvenega varstva država dolo�a pravila in jih tudi nadzoruje. 

2.3 Sistemi zdravstvenega varstva v Evropi 

Dandanes je v Evropi v sistem zdravstvenega varstva skoraj povsod vklju�eno celotno 

prebivalstvo, ker sistemi v ve�ini zagotavljajo dober dostop do zdravstvenih storitev brez 

                                                 
2 Liberalizacija – razumno in nadzorovano odpravljanje omejitev in sproš�anje svobodnega 
podjetnišva na kvazi trgu javnih zdravstvenih storitev ob brezpogojnem spoštovanju interesov 
bolnikov pred drugimi, sicer legitimnimi, ekonomskimi interesi zasebnih izvajalcev (�esen 2010, 27). 
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neposrednega dopla�evanja. V Evropi imajo socialne države dolgo tradicijo. Tudi v Sloveniji 

smo podedovali širok obseg pravic iz zdravstvenih zavarovanj in stališ�a ljudi ne dopuš�ajo 

izlo�anja pravic in zniževanja doseženega standarda. Gre za odprte, s tradicijo, kulturo, z 

vrednotami in s politi�nimi posebnostmi zaznamovane ureditve. Ve�ina evropskih sistemov 

zdravstvenega varstva se je dopolnjevala skozi razvojne poti in vnašala nove rešitve v 

podro�je javnega zdravstva. Dobra osnova za izpolnjevanje lastnega znanja je opazovanje 

drugih modelov in izpopolnjevanje lastnega sistema. Prav ta spoznanja oblikujejo nove izzive 

in boljše rešitve sedanje ureditve sistema v Sloveniji. Pri tem je pomembno iskanje odgovorov 

za ve�jo uspešnost celotnega sistema. Ne glede na razlike pa je vsem ureditvam skupno 

prizadevanje po izboljševanju zdravja. 

Ekonomisti utemeljujejo, da je zmanjševanje obsega socialnih pravic v javnih sistemih v 

prihodnje nujno zaradi zagotavljanja finan�ne vzdržnosti sistemov socialne varnosti (Bubnov 

Škoberne in Strban 2010, 23). 

Za boljše razumevanje posameznega modela zdravstvenega varstva bomo v nadaljevanju 

opisali prevladujo�e sisteme zdravstvenega varstva evropskih držav.  

Sisteme zdravstvenega varstva lahko razdelimo glede na vlogo in prisotnost države pri 

upravljanju podro�ja, glede na vpliv države in pristojnost glede ustanovitve in lastnine 

zdravstvenih zavodov. Na podlagi teh kriterijev poznamo tri temeljne modele sistemov, in 

sicer državno vodeni model, partnerski model in tržno usmerjeni model. V Evropi 

prevladujejo državno vodeni in partnerski modeli sistemov zdravstvenega varstva.  

V praksi �istih sistemov ne najdemo, zato se najve�krat orientiramo po na�inu zagotavljanja 

sredstev za financiranje sistema, po na�inu upravljanja podro�ja ter po tem, �e temelji na 

solidarnosti in vzajemnosti ali na pridobitnosti (Toth idr. 2003, 149). 

Bismarckov model zdravstvenega zavarovanja je model socialnega zdravstvenega zavarovanja 

(Glavaš in Rihter 2010). Financiranje zavarovanja poteka s pla�evanjem prispevkov oziroma 

davkov. Država dolo�a prispevne stopnje za zdravstveno zavarovanje, ki se zbirajo v 

zavarovalnicah, in opredeljuje pravice zavarovanih oseb do zdravstvenih storitev. Za�etnica 

Bismarckovega modela je Nem�ija, poleg Nem�ije imajo tak model še v Avstriji, Belgiji, 

Franciji, Luksemburgu, na Hrvaškem, Nizozemskem in v Sloveniji. Zakonsko imamo v 

Sloveniji po Bismarckovem modelu širok obseg pravic in jih kot pla�niki tudi v prihodnje 

podpiramo. Vpliv bolnikov je v decentraliziranem sistemu ve�ji, saj jim je organizacija 

krajevno bližja. Bolniki imajo ve�jo možnost izbire (Bubnov Škoberne in Strban 2010, 274). 

Beveridgov model se financira iz prora�una oziroma iz davkov v prora�unu. Vsem 

državljanom so zagotovljene pravice do minimalnega obsega. Za pravice v ve�jem obsegu se 

zavarovanci lahko zavarujejo pri zavarovalnicah. Z uveljavitvijo Beveridgovega sistema je 

bila vzpostavljena NHS ang. National Health Service, ki je tipi�en predstavnik centralizirane, 
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s strani države upravljalne nacionalne zdravstvene službe (Bubnov Škoberne in Strban 2010, 

273), in predstavlja specifi�no organizacijo zdravstvenih dejavnosti na vseh ravneh (Toth idr. 

2003, 147). NHS tako opravlja dve sicer lo�eni nalogi hkrati. Organizira sistem in zagotavlja 

zdravstvene storitve. Najbolj zna�ilen predstavnik te skupine je Velika Britanija, poleg nje pa 

še Anglija, Danska, Švedska, Irska, Italija, Španija, Portugalska, Gr�ija, Islandija, Norveška 

ter Finska. 

Tržni model temelji na na�elih ponudbe in povpraševanja po zdravstvenih storitvah. 

Zdravstvena dejavnost je profitna dejavnost, nosilci so zavarovalnice. Zavarovanje ni obvezno 

in je prepuš�eno odlo�itvi posameznika. Država omogo�a kritje stroškov zdravljenja le 

državljanom brez premoženja.  

Te institucije imajo pomembno vlogo v dopolnjevanju socialne varnosti posebno tam, kjer 

ekonomsko mo�nejše sloje izklju�ujejo iz splošnega sistema socialne varnosti ali jim dajejo 

relativno malo pravic (Novak in Cvetko 2005, 30). 

Razli�nost ustvarja ovire med državami �lanicami Evropske unije, zato bi bila najboljša 

možna rešitev skupni evropski zdravstveni trg in enaka raven pravic iz zdravstvenih 

zavarovanj.  

2.4 Sistem zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji 

Zdravstveno zavarovanje pokriva pravice, vezane na prijavo v zavarovanje in na pla�ilo 

ustreznega prispevka, v obveznem zdravstvenem zavarovanju, ali premije v prostovoljnem 

zdravstvenem zavarovanju. 

Zavarovalnice so finan�ne ustanove, ki odpravljajo finan�ne posledice dogodkov in skrbijo za 

pla�ilo opravljene storitve. Cilj zdravstvenih zavarovanj je �im ve�ja zdravstvena varnost, ki 

je lahko zagotovljena s kakovostnimi in varnimi zdravstvenimi storitvami. ZZVZZ 

opredeljuje obvezno in prostovoljno zdravstveno zavarovanje. Zdravstvena zavarovanja po 

zavarovalnih vrstah v eni izmed zavarovalnic (AS) razdelimo glede na zakonska dolo�ila v 

dve skupini: 

- dopolnilno zdravstveno zavarovanje po dolo�ilih 12. odstavka 14. �lena ZZavar (Ur. l. 

RS, št. 99/2010), 

- druga dodatna in vzporedna zdravstvena zavarovanja po dolo�ilih 3. in 4. odstavka 61. 

�lena ZZVZZ (Ur. l. RS, št. 72/2006). 
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Slika 2: Sistem zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji 

Vir: Glavaš in Rihter 2010. 

Zdravstvena zavarovanja zavarujejo tveganja,3 ki izhajajo iz bolezni, poškodb ali drugih 

zdravstvenih potreb. Sklenitev zavarovanja je torej tvegano dejanje. Z zdravstvenim 

zavarovanjem kot tudi drugimi oblikami zavarovanj poskrbimo za svojo finan�no in socialno 

varnost. 

V zavarovalniškem izrazoslovju so zdravstvena zavarovanja eden izmed zavarovalnih 

produktov zavarovalnice, ki v osnovi opredeljuje tveganje oziroma predmet zavarovanja, �as 

trajanja zavarovanja in obliko škodnega kritja (AS 2011). Zavarovalni primer lahko 

opredelimo kot dolo�en dogodek ali skup ve� dogodkov v življenju zavarovane osebe 

(denimo bolezen, poškodba, smrt), ki ob nastopu povzro�i (jo) specifi�ne nevarnosti in izgubo 

(Strban 2005, 172). Glede na to, da so povezani z zdravjem zavarovane osebe, jih imenujemo 

tudi zdravstveni primeri. 

2.5 Vrste in obseg pravic iz zdravstvenega zavarovanja 

Obvezno zdravstveno zavarovanje zagotavlja obsežen del pravic do zdravstvenih storitev in 

denarnih nadomestil, ki so navedene v prvi to�ki 23. �lena ZZVZZ (2006). Dopolnilno 

zdravstveno zavarovanje je zavarovanje za dopla�ila stroškov zdravstvenih storitev, ki jih 

obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti. Višina obveznih dopla�il znaša od 5 % do 

95 % vrednosti dogovorjene cene uporabljenih storitev. Kriti so stroški dopla�il za storitve, 

navedene v 23. �lenu (2006):  

- v osnovni zdravstveni dejavnosti; 

- v zvezi z zdravljenjem zobnih in ustnih bolezni;  

- zobnoproteti�nega zdravljenja odraslih; 

- specialisti�no ambulantnega zdravljenja; 

- bolnišni�nega zdravljenja, vklju�no s storitvami nastanitve in prehrane; 

                                                 
3 Tveganja – izpostavljenost ljudi razli�nim subjektivnim ali objektivnim nevarnostim, povezanih z 
dolo�enim ravnanjem ali neodvisno od njega, ocenjevanje možnega prihodnjega negativnega stanja in 
njegovih posledic ter iskanje rešitev (�esen 2010, 52). 

OBVEZNO (OZZ) 
ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 

 = javni zdravstveni sistem 

prispevki 

Nosilec je ZZZS 

zavarovanje za primer bolezni in poškodb 

PROSTOVOLJNO (PZZ) 
ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 

 = komercialni zavarovalniški sistem 

premije 

Izvajajo tri komercialne zavarovalnice 
Dopolnilno zdravstveno zavarovanje in nadstandardna 

zdravstvena zavarovanja 
 za stroške zdr.storitev, za oskrbo z zdravili in MTP, 

zavarovanje za nadomestila v primeru bolezni, 
poškodbe ali drugega zdrav. stanja izven dela in poklicne 

bolezni in poškodb pri delu 
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- intenzivne terapije in drugih najzahtevnejših diagnosti�nih, terapevtskih in 

rehabilitacijskih posegov; 

- v zvezi s presajanjem organov ter z najzahtevnejšimi operativnimi posegi;  

- ugotavljanja in zdravljenja zmanjšane plodnosti, umetne oploditve, sterilizacije in umetne 

prekinitve nose�nosti;  

- zdravljenje v tujini; 

- zdraviliška zdravljenja v vseh primerih, vklju�no s stroški nastanitve in prehrane; 

- za zdravila na recept skladno z veljavno listo (pozitivna in vmesna); 

- za o�esne, ortopedske, ortoti�ne, slušne in druge pripomo�ke; 

- za reševalne prevoze v nenujnih primerih, skladno z indikacijami. 

Dopolnilna zdravstvena zavarovanja temeljijo na razvrš�anju pravic iz OZZ v šest skupin. 

 

Slika 3: Pravice do pla�ila zdravstvenih storitev so razvrš�ene v šest skupin glede na 
delež iz OZZ 

Vir: AS 2010. 

100 % 

Najmanj 95 % 
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Slika 4: Dopla�ila po 23. �lenu ZZVZZ 

Vir: AS 2010. 

Prostovoljno zdravstveno zavarovanje krije stroške vseh dopla�il, ki bi jih sicer zavarovanec 

moral pla�ati pri uporabi zdravstvenih storitev. Obvezno zdravstveno zavarovanje namre� ne 

krije zdravstvenih storitev v celoti, ampak v dolo�enem odstotnem deležu. ZZVZZ dolo�a 

pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in v tem okviru v 23. �lenu tudi pravice do 

zdravstvenih storitev. Dopla�ilo je razlika med odstotnim deležem, ki ga krije obvezno 

zdravstveno zavarovanje, in polno vrednostjo zdravstvenih storitev, zdravil, pripomo�kov ... S 

tem so kriti stroški dopla�il, navedenih od 2. do 6. to�ke 23. �lena ZZVZZ-M (Ur. l. RS, št. 

91/2013). Višina obveznih dopla�il je od 5 % do 95 % vrednosti dogovorjene cene 

uporabljenih storitev (ZZZS 2015). Prostovoljno zdravstveno zavarovanje krije stroške 

dopla�il prakti�no pri vseh zdravstvenih storitvah v vseh zdravstvenih dejavnostih. 

Zdravljenje in rehabilitacija dolo�enih bolezni, npr. malignih bolezni, multiple skleroze, 

duševnih bolezni, razvitih oblik sladkorne bolezni, psoriaze so v celoti krita iz obveznega 

zdravstvenega zavarovanja, kar pomeni, da so pacienti oproš�eni pla�evanja dopla�il samo za 

zdravljenje teh bolezni, medtem ko je treba za zdravstvene storitve zaradi drugih diagnoz 

pla�ati dopla�ila oziroma so ta dopla�ila krita iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Za 

pravice do storitev specialisti�no ambulantne dejavnosti je potrebna napotnica, razen za 

preglede pri specialistu okulistu.  

Ukrepi zdravstva so tudi proti novim mehanizmom v farmacevtski industriji in uvajanju novih 

zdravil na trgu pravilni, saj ohranjajo raven cen za nova oziroma obstoje�a zdravila. Namen 

Dopla�ila: 
obisk v bolnišnici ali zdravniku  5–15 %  
zdravila na pozitivni listi – zeleni recept  25 %  
zdravila na vmesni listi – zeleni recept  90 % (od julija 2009 namesto 75 %)  
nadomestno zdraviliško zdravljenje  90 % (od marca 2010)  
zobnoproteti�no zdravljenje odraslih 90 % (od marca 2010)  
nenujni prevozi  90 % (od julija 2009 namesto 70 %)  
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zamenjevanja bistveno podobnih zdravil ter predpisovanja in izdajanja najcenejših med njimi 

je obvladovanje izdatkov za zdravila (Bubnov Škoberne in Strban 2010, 288). Gre za 

medsebojno zamenljiva zdravila, ki jih uporabniki dopla�amo ali pa moramo ponovno do 

osebnega zdravnika po drugo zdravilo iz iste skupine brez dopla�ila. Cene zdravil niso vedno 

enake in ponekod minimalno odstopajo, zato se zneski tudi razlikujejo. Zdravila, ki so 

razvrš�ena na pozitivno listo, so brezpla�na, del je iz dopla�ila in del iz OZZ, kot je razvidno 

iz spodnje tabele.  

Delovanje mora biti vedno v korist pacienta – uporabnika, zato ker bolniki potrebujejo pomo� 

in ker je zdravje pred drugimi interesi morebitnih zaslužkarjev. 

Preglednica 3: Primer dopla�ila za zdravilo na pozitivni listi 

    DZZ OZZ 

Delež pla�ila 100 % 75 % 25 % 

Cena zdravila na zeleni recept Ursosan 25,67 EUR 19,25 EUR 6,41 EUR 

Vir: Centralna baza zdravil 2015a. 

Preglednica 4: Primer dopla�ila za terapevtsko skupino zdravil (TSZ) 

    DZZ OZZ 

Delež pla�ila 100 % 30 % 70 % 

Cena zdravila na zeleni recept Sorvasta 10 mg filmsko 
obložene tablete (dopla�ilo TSZ je cca 4 EUR) 

11,12 EUR 3,65 EUR 7,47 EUR 

Vir: Centralna baza zdravil 2015b. 

�eprav je raven pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja pri nas še vedno med 

najvišjimi v Evropi, so možnosti zadovoljevanja potreb, kar zadeva zdravje, vendarle ve�je. 

Pravice je mogo�e uveljavljati v ve�jem obsegu, kot so nam zagotovljene, in sicer z 

nadstandardnimi zdravstvenimi zavarovanji. Ta zavarovanja so namenjena razli�nim 

zdravstvenim storitvam in razli�nim ciljnim skupinam. Zavarovanja omogo�ajo uresni�evanje 

pravic zavarovancem, ko se sre�ujejo z nekaterimi težavami, kot so predolge �akalne vrste, 

dopla�ila za posamezna zdravila, zavarovanje nadstandardne nastanitve pri zdraviliškem 

zdravljenju, specialisti�ne zdravstvene storitve. V primeru bolezni ali nezgode v �asu bivanja 

v tujini se krijejo stroški z zavarovanjem Coris,4 ki se izvaja v sodelovanju z mednarodno 

asisten�no družbo Coris. Zavarujejo se lahko vsi, ki potujejo v tujino kot turisti, popotniki, 

izletniki, poslovneži, delavci ali pa za �as študija. Lahko ga sklenejo tudi tujci, ki pridejo v 

našo državo kot turisti ali poslovneži. 

Kombinacija obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja je uveljavljena in dobro 

delujo�a ureditev zavarovanja. 

                                                 
4 Coris – zavarovanje se izvaja v sodelovanju z mednarodno asisten�no družbo Coris, ki omogo�a s 
široko razpredeno mrežo predstavništev zdravstveno pomo� kjer koli na svetu, vse dni v letu, 24 ur na 
dan (AS 2010). 
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Odgovorni izvajalec obveznega zdravstvenega zavarovanja je Zavod za zdravstveno 

zavarovanje. Obvezno zdravstveno zavarovanje se opravlja kot javna služba, ki ga natan�neje 

dolo�a Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Majhen delež 

prebivalstva (ogrožene skupine) ima v celoti krite stroške zdravljenja z obveznim 

zdravstvenim zavarovanjem, enako velja tudi za kritje nekaterih bolezni, ki jih natan�neje 

dolo�a ZZVZZ. Za vse ostale storitve mora ve�ina zavarovanih oseb pla�ati dolo�en odstotni 

delež celotne vrednosti storitve ali pa skleniti prostovoljno zdravstveno zavarovanje, ki krije 

tveganja za tovrstna dopla�ila (Ganziti idr. 2007). Obseg in število pravic iz javnih sistemov 

zdravstvenega varstva se je do sedaj širil zaradi pove�anih potreb prebivalstva. V prihodnosti 

pa se bo obseg javnih storitev najverjetneje kr�il zaradi politi�nih ukrepov in vprašanja 

finan�ne stabilnosti, in zato je potrebna aktivna vloga posameznikov v odgovornosti za 

finan�no in socialno varnost. Isto�asno je kr�enje pravic v javnem sistemu povezano s 

pove�animi tveganji. Zavarovalništvo se razvija in kot navajajo strokovnjaki, so možne 

spremembe v strukturi pravic, ki so financirane iz prora�una, ki ga obvladuje Agencija za 

zavarovalni nadzor RS.5 V razvijajo�em se slovenskem trgu se bo, kot pravi predsednik ZZS 

Andrej Možina, trend zavarovalništva in razvoj tržnih produktov v prihodnje tudi nadaljeval. 

Dopolnilna zdravstvena zavarovanja predstavljajo javni interes, saj država zagotavlja celovito 

zdravstveno varstvo širšemu krogu prebivalstva. Zavarovanje v javnem interesu predstavljajo 

osnovne zdravstvene storitve za zavarovance, ki so delno krite iz dopolnilnega zdravstvenega 

zavarovanja. Zato se selekcija rizika, pri tem zavarovanju ne izvaja. Klju�no pri neprofitni 

dejavnosti je, da deluje v javnem interesu. Javni interes pa je opredeljen v Zakonu o javnih 

zavodih (ZJZav 2006) in se uresni�uje z (Panza - Frece 2010, 10): 

- enako obravnavo zavarovancev ne glede na spol, starost in zdravstveno stanje, 

- izravnalnimi shemami, 

- lo�enim vodenjem prihodkov in odhodkov DZZ od drugih tipov zdravstvenih zavarovanj, 

- enotno premijo. 

Tudi Keber idr. (2003), ki so pisali o interesu državljanov v sistemu zdravstvenega varstva, so 

se strinjali, da morajo biti merila razporejanja potrebe državljanov in kakovost storitev, ne pa 

potrebe izvajalcev, kar pomeni, da morajo biti interesi izvajalcev ter spremljajo�e dejavnosti 

temu podrejeni.  

2.6 Evropa za dinami�ne zdravstvene sisteme 

Slovenija je del evropskega prostora in sodelovanje z EU ji predstavlja izzive in priložnosti, ki 

jih je treba upoštevati. Visoka raven zdravja ljudi, organizacija zdravstva in izvajanje 

                                                 
5 Agencija za zavarovalni nadzor – u�inkovit in strokoven nadzor države za zaš�ito interesov 
uporabnikov zavarovalnih storitev, zavarovalcev, zavarovancev in upravi�encev interesov posameznih 
zavarovalnic in zavarovalstva v celoti. V Sloveniji je z zakonom o zavarovalnicah opredeljen kot Urad 
za zavarovalni nadzor, ki deluje v sestavi Ministrstva za finance. Zavarovalni nadzor se izvaja z 
izdajanjem odlo�b, pritožbena stopnja pa je finan�ni minister. 
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zdravstvenega varstva je odgovornost in pristojnost posamezne države. Težave izven meja 

države podpira Evropska unija in to, kar ponuja Evropa, je vredno izkoristiti pri reševanju 

globalnih zdravstvenih izzivov.  

Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj vsebujejo priporo�ila za izboljšanje 

koordinacij med deležniki v sistemu zdravstvenega varstva (OECD 2012b, 24–31). 

Toth idr. (2003, 84) pravijo, da je Evropska unija predvsem oblika povezovanja držav v 

skupni in enotni trg. Vsaka država v okviru nacionalnih programov oblikuje politiko in 

dejavnosti javnega zdravstva in visoko raven varovanja zdravja ljudi. Toda s širitvami 

Evropske unije se pojavlja tudi precej dejavnikov, zaradi katerih so evropski sistemi 

zdravstvene oskrbe med seboj vedno bolj povezani (Skar 2007). 

Zdravstvene politike in zdravstveni sistemi v EU so vedno bolj povezani, kar je razvidno iz 

naslednjih dejstev (Evropska komisija 2013a): 

- bolniki imajo dostop do zdravstvenega varstva po vsej EU; 

- zdravstveni delavci delajo v razli�nih državah EU; 

- pri�akujejo se kakovostnejše zdravstvene storitve; 

- razvijajo se nove zdravstvene tehnologije. 

Evropska skupnost v Beli knjigi (Komisija Evropskih skupnosti 2007) opredeljuje zdravje kot 

najpomembnejšo blaginjo posameznikov in družbe, zato ga je treba podpirati z u�inkovitimi 

politikami in ukrepi v državah �lanicah, na ravni Evropske skupnosti in globalni ravni. Obseg 

ukrepanja EU na podro�ju zdravstvene politike je dolo�en tudi v 168. �lenu Pogodbe o 

Evropski uniji in pogodbe o delovanju Evropske unije (EU 2010). V PDEU je navedenih 

sedemintrideset protokolov, ki dolo�ajo delovanje in spoštovanje notranjega trga EU. 

Novi izzivi prinašajo nove ukrepe in programe, zato je Svetovna zdravstvena organizacija po 

tehniki lijaka pripravila razvojno raziskovalno študijo o premagovanju ovir pri dostopu do 

zdravstvene oskrbe. Vsi nacionalni sistemi zdravstvenega varstva imajo dolo�ene skupne in 

razli�ne sestavine oziroma predpise sistema zdravstvenega varstva, kot so doma. Teh je 

sedem (Wismar idr. 2011) (slika 5).  
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Slika 5: Premagovanje ovir pri dostopu do zdravstvene oskrbe 

Vir: Wismar idr. 2011. 

Vsako od teh podro�ij pozna množico razli�ic in svojstvenih ureditev. Kombinacije teh 

posebnosti po posameznih podro�jih predstavljajo nacionalni sistem zdravstvenega varstva, 

hkrati pa poudarjajo njihove zna�ilnosti in razlike. Busse (2008) piše o predhodno opravljeni 

raziskavi na osnovi stati�nih in dinami�nih zna�ilnosti, ki je v študiji utemeljena s sedmimi 

podro�ji. Raven zadovoljstva predstavljajo želje in odzivi uporabnikov, zato je z 

razumevanjem rezultatov pri izvajanju zdravstvenih storitev mogo�e dose�i uspeh in 

doseganje zadovoljstva uporabnikov. Kakovost je npr. dinami�en proces, kjer gre za trajna 

prizadevanja za napredek zdravja, ki naj se dosega v razli�nih razmerah. Organiziranost 

sistemov zdravstvenega varstva je prav tako dinami�na zna�ilnost, kajti na njihov razvoj 

vplivajo mnogi dejavniki.  

Za uresni�itev glavnih možnosti vlaganja v zdravje je treba zmanjševati ovire, ki prepre�ujejo 

medsebojno sodelovanje na razli�nih podro�jih, na primer finan�ne ovire ali popolnoma 

neodvisne na�rte ali prednostne naloge (Škol� 1992, 21). O celoviti kakovosti sistema 

zdravstvenega varstva govorimo takrat, ko ima storitev najvišjo oceno kakovosti in 

uporabniki so s storitvijo zadovoljni. To potrjujejo tudi drugi avtorji (�esen 2003, 197), kadar 

gre za opravljanje storitev v javnem sistemu zdravstvenega varstva, imajo zahteve glede 

celovite kakovosti vsi, tudi država, ki odgovarja za zdravje in zdravstveno varstvo 

državljanov.  

Potrebe, povezane z zdravjem in iskanjem boljše zdravstvene oskrbe so vedno obstajale in 

ljudje so posegali tudi po �ezmejnih storitvah. V preteklosti so v Slovenijo prihajali tujci v 

ve�ini na zdraviliško zdravljenje. Najpogostejši gostje so bili Avstrijci (Rosenmöller, McKee 

in Baeten 2006) in odstotki avstrijskih gostov se še naprej iz leta v leto pove�ujejo. Slovenci 

smo koristili cenejše zobozdravstvene storitve ve�inoma na Hrvaškem in Madžarskem. 

Zasebne odlo�itve za zdravstvene storitve v tujini so združevale medicinske storitve in 

turisti�ne oglede v tako imenovani zdravstveni turizem.  

Slovenija meji na štiri države in koncentracija obmejnih zdravstvenih ob�in oziroma institucij 

je pri nas kar števil�na v primerjavi z ostalimi državami v Evropi. Ve�jo porabo �ezmejnih 

Razli�ni sistemi 

Vsebina košarice 

Stroški 

Geografski dejavniki 

Razpoložljivost 

Organizacijske ovire 

Želje 
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storitev se pri�akuje tudi v prihodnje v obmejnih podro�jih, deloma tudi zato, ker prebivalci 

teh obmo�ij razumejo jezik sosednje države. Po drugi strani pa je za prebivalce iz drugih 

predelov države jezik edina ovira (Baeten in Jelfs 2012). Drugi razlog za iskanje zdravstvenih 

storitev v tujini je tudi iz�rpanost možnosti za zdravljenje doma in boljše kakovosti storitev v 

tujini. Danes je tudi drugo zdravniško mnenje pravica vsakega pacienta in tako si lahko 

posameznik pridobi drugo mnenje specialista o svoji bolezni ali diagnozi iz katere koli države 

izven meja Slovenije.  

Iz analiz podatkov (Wismar idr. 2011) razli�nih nacionalnih sistemov zdravstvenega 

zavarovanja je bilo mogo�e razbrati razli�nost opredelitve dopla�evanja dolo�enih storitev v 

Sloveniji s sosednjimi državami. 

Preglednica 5: Primeri dopla�evanja s sosednjimi državami  

Država Osnovno zdravstvo Specialisti�no Bolnišni�no Zdravila 

Slovenija 15 % 20 % 0–15 % 0–90 % 

Avstrija 20 % 20 % 10 % 4,25 EUR/recept 

Italija ni dopla�il najve� 36 EUR 40 EUR/dan 0–4 EUR 

Madžarska ni dopla�il ni dopla�il ni dopla�il 10–90 %/recept 

Hrvaška ni podatka ni podatka ni dopla�il cenejša zdravila 

Vir: povzeto po Wismar idr. 2011, 55–58.  

V našem sistemu dopla�ila zagotavljajo razmeroma dober dostop do zdravstvenih storitev, saj 

dopla�ujemo le za storitve, ki niso del košarice pravic. To pomeni dopla�ila za nadstandardne 

storitve in za zdravila nad referen�no ceno. V Sloveniji z dopla�evanjem dobro obvladujemo 

farmacevtsko industrijo v primerjavi s sosednjimi državami. Iz tabele je razvidna razli�nost 

kritja stroškov na tem podro�ju. Tako v Italiji kot na Hrvaškem so zdravila uvrš�ena na 

farmacevtsko listo zdravil prve in druge kategorije. Zdravila prve kategorije so brezpla�na, za 

zdravila druge kategorije pa mora uporabnik prevzeti del stroškov in za vsak recept obstaja 

minimalno dopla�ilo. Pravica do zdravil ni nikjer neomejena in se zagotavlja na podlagi 

recepta. V Sloveniji so zdravila prav tako razvrš�ena v dve kategoriji, in sicer na pozitivno in 

na vmesno listo. Od razvrstitve na listi je odvisna tudi višina dopla�il, ki so višja pri zdravilih 

z vmesne liste. Za zavarovanca so brezpla�na zdravila s pozitivne liste pri zdravstvenih 

storitvah, za katera se dopla�ilo ne zahteva. Brezpla�no bolnišni�no oskrbo tudi v ve�ini 

drugih evropskih držav zagotavljajo bolnišnice, ki so del nacionalnega sistema zdravstvenega 

varstva. 

Zaradi razli�nosti med danimi sistemi lahko predvidevamo, da so in bodo postopki povra�ila 

stroškov za vse deležnike zapleteni. 

V literaturi ISIS (Možina 2013) napovedujejo, da bo z liberalizacijo zdravstvenih storitev 

pomemben segment zdravstva postal tržna dobrina, ker si bodo državljani lahko kjer koli v 

EU izbrali zdravstvenega izvajalca in imeli zagotovljeno kritje stroškov. Pravice za 
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uveljavljanje pravic iz zdravstvenega zavarovanja v tujini so med državami Evropske unije 

urejene z uredbami in direktivami, ki so jih sprejeli pristojni organi Evropske unije, z ostalimi 

državami pa z medržavnimi sporazumi o socialni varnosti. Pri �ezmejnih storitvah so bile po 

osamosvojitvi Slovenije pomembni bilateralni sporazumi z drugimi državami in obstoje�a 

Uredba iz leta 2004, ki opredeljuje pravila zdravljenja v tujini v okviru koordinacije sistemov 

socialne varnosti med �lanicami EU. Slovenija še aktivno sklepa bilateralne sporazume o 

medsebojnem urejanju povra�il za zdravstvene storitve z drugimi državami, predvsem pa z 

državami iz regije jugovzhodne Evrope.  

V Evropskem parlamentu in Svetu EU so v preteklosti usklajevali skupne vrednote in na�ela v 

zdravstvenih sistemih in spoznali, da bodo z novo direktivo še bolje ustregli potrebam 

državljanom EU. V reviji (Štrukelj Fras 2013, 2) so zapisali zanimiva mnenja Dennisa A. 

Ostwtwalda z inštituta za ekonomske raziskave Eifor iz Berlina in predavatelja Rasta Ovina z 

mariborske Ekonomsko-poslovne fakultete. Opozarjata, da se v krizi vsi osredoto�ajo zgolj na 

stroške in isto�asno ocenjujeta, da je kljub var�evanju treba gledati širše. Poudarila sta 

potrebo po vzpostavitvi strategije za Slovenijo do leta 2020 ali 2030 na podro�ju zdravstva. 

Kot možno priložnost za Slovenijo sta izpostavila �ezmejno zdravstvo in zagotovitev �im 

višjih zdravstvenih standardov z vzdržnimi stroški. 

Svet je vedno bolj povezan in Evropska unija ima pomembno vlogo pri izboljšanju 

sodelovanja in usklajevanja med nacionalnimi vladami v okviru deljene odgovornosti med 

Evropskim svetom, Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo (Skar 2007).  

Vršaj (2004, 147) opozarja, da zdravstveno varstvo ne zadeva samo držav �lanic Evropske 

unije in nacionalnih organov, temve� tudi druge regionalne in lokalne organe. Ukrepom držav 

�lanic lahko dodano vrednost prinese tudi tesnejše sodelovanje z lokalnimi in regionalnimi 

stranmi. V prid premagovanju vpliva meja in doseganju pravilno delujo�ega notranjega trga 

so tako bistvenega pomena programi �ezmejnega sodelovanja Projekti 2007–2013, znani kot 

»Interreg«, ki jih podpirajo regionalni skladi. Obmejne regije �lanic in ne�lanic dobivajo 

pomo� s kombinacijo Interreg-Phare (prav tam). V sklopu �ezmejnih projektov Interreg e-

Health med Slovenijo in Italijo sodelujejo zdravstvene institucije kot partnerji za zagotovitev 

najprimernejše oskrbe bolnikov, in sicer pri pretoku informacij, pretoku bolnikov, 

telemedicine,6 telediagnostike in drugega. 

2.7 Mobilnost pacientov in zavarovalnih storitev (liberalizacija zavarovalnih storitev)  

ZZZS je kot organ za zavezo v preteklem letu izvajal obsežne projektne aktivnosti na 

podro�ju mednarodnih zdravstvenih zavarovanj. Da bi ustrezno zadostili zahtevam po 

primerljivosti podatkov med posameznimi državami so v teku še projekti (ZZZS 2014a) za 

                                                 
6 Telemedicine – vzpostavitev organizacijskih in tehni�nih pogojev za zagotavljanje ekspertne pomo�i 
v urgentnih primerih na daljavo (Dobravec 2014). 
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izvedbo uredb v slovenskem prostoru, ki so v letu 2014 zagotavljali ve�jo to�nost podatkov in 

prispevali k znižanju stroškov zaradi pošiljanja papirnih dokumentov v tujino. Skladno z 

dokumentom upravljavca in usmerjevalca sistema zdravstvenega varstva MZ RS (2011) so 

na�rtovane spremembe, ki bodo zagotovile dostopnost zdravstvenih storitev po temeljnih 

na�elih nadgradnje zdravstvenega sistema: 

� Zagotavljanje geografske dostopnosti do zdravstvenih storitev preko decentralizacije in 

krepitve regionalizacije ob isto�asnem zagotavljanju razvoja strokovnosti ter prenašanju 

in povezovanju znanja med ravnmi. 

� Zagotavljanje kakovostne dostopnosti preko zagotavljanja kakovostnih in varnih 

zdravstvenih storitev. 

� Zagotavljanje finan�ne dostopnosti s strateškim zagotavljanjem storitev posameznim 

kategorijam prebivalstva preko definiranja košarice zdravstvenih storitev v skladu z 

na�eli klini�ne in stroškovne u�inkovitosti ter sprememb sistema zdravstvenega 

zavarovanja.  

V Sloveniji si prizadevamo za zmanjševanje neenakosti v zdravju, zato upoštevamo evropska 

na�ela konkuren�nosti in razvojne naravnanosti glede prostega pretoka pacientov znotraj 

Evropske unije.  

Stopnja liberalizacije zavarovalništva je po GATS med drugim tudi svoboda �ezmejnega 

zavarovalniškega posla (Štiblar in Šramel 2008, 56). Spremembe na bolje potekajo po�asi, 

novost je zahtevna naloga, ki poteka skozi razli�ne nacionalne razvojne politike, veliko �asa 

in energije pa vzame tudi prilagajanje organizacijskim spremembam in vlaganjem finan�nih 

sredstev. 

Kot dober primer predhodnega posvetovanja glede ukrepov na podro�ju �ezmejnih 

zdravstvenih storitev so bile ocenjene Smernice za nakup zdravstvenih storitev v tujini, 

objavljene v prispevku RS Ministrstva za zdravje, na podlagi katerih so se odlo�ili, da bo 

direktiva najprimernejša oblika urejanja �ezmejnih zdravstvenih storitev na ravni EU. 

Direktiva o �ezmejnem zdravstvenem varstvu medtem sprejeta. Države �lanice so imele 30 

mesecev �asa, da dolo�be direktive prenesejo v svoje nacionalne zakonodaje (Svet Evropske 

unije 2011). 

Sprejetje direktive ne nazadnje krepi evropsko sodelovanje na podro�ju �ezmejnega 

zdravstvenega varstva. Prenos direktive v slovenski pravni red pomeni olajšanje dostopa do 

varnega in visokokakovostnega �ezmejnega zdravstvenega varstva in povrnitev stroškov za 

tisti del storitve, ki je zavarovan v okviru dopolnilnega zavarovanja. Direktiva o �ezmejnih 

zdravstvenih storitvah uvaja možnost popolnega pretoka pacientov v ambulantni in 

bolnišni�ni dejavnosti. Za bolnišni�ne storitve bodo pacienti potrebovali predhodno 

odobritev, ko bodo pri nas iz�rpane vse možnosti zdravljenja. ZZZS je do sedaj zagotavljal 
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�ezmejno zdravljenje po postopkih odobritve na podlagi obstoje�e Uredbe (ES) št. 883/2004 o 

koordinaciji sistemov socialne varnosti za storitve v košarici iz obveznega zavarovanja, kar 

pomeni brez deleža iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in brez dopla�il iz lastnega 

žepa. Direktiva torej utrjuje in dopolnjuje pravice pacientov na podlagi zakonodaje o 

koordinaciji sistemov socialne varnosti, uveljavljenih v drugi državi �lanici Evropske unije. 

Državljanom Slovenije bo v ve�ji meri prilagojena, ker ponuja pomembno priložnost za 

izboljšanje dostopa do boljšega zdravstvenega sistema. 

Ali obstajajo kakšne razlike? 

Obstaja dolo�eno tveganje, da bi v praksi prihajalo do napa�nega razumevanja, kdaj lahko 

uporabnik uveljavlja pravico do povra�ila stroškov po obstoje�i Uredbi (ES) št. 883/04 in kdaj 

po Direktivi (Šik 2013). Poglejmo razlike, predstavljene v spodnji preglednici. 

Preglednica 6: Primerjava uveljavljanja pravic po Uredbi št. 883/04 in uveljavljanja 
pravic po direktivi 

  Uredba št. 883/2004 Direktiva 2011/24/EU 

Potrebna predhodna odobritev? vedno le za dolo�ene primere 

Vra�ilo stroškov da da, za storitve iz košarice pravic 

Kdo izvaja storitve javni izvajalci javni in zasebni izvajalci 

Tveganje za dodatne stroške ne da, za storitve izven košarice pravic ali 
za dražje storitve 

Vir: povzeto po Šik 2013. 

Razlike �ezmejnega zdravstva z uveljavljanjem pravic po Uredbi št. 883/04 in uveljavljanjem 

pravic po Direktivi so razvidne pri koriš�enju pravic in povra�ilu stroškov zdravljenja pri 

na�rtovanem zdravljenju v tujini. Pri uveljavljanju pravic po Uredbi št. 883/04 tovrstnega 

zdravljenja je potrebna predhodna odobritev, medtem ko za zdravljenje skladno z direktivo 

predhodna odobritev ni potrebna predhodna (razen v primeru daljše hospitalizacije).  

Ugotovimo, da so tveganja v skladu z direktivo lahko ve�ja zaradi dodatnih stroškov 

�ezmejnega zdravljenja. Pravica do specialisti�nih storitev po pravilih zdravstvenega varstva 

ni v košarici pravic in zato se stroškov koriš�enja teh storitev v Sloveniji ne prizna, razen v 

primeru nadstandardnih zavarovanj. V tujini pa se pravica do povra�ila stroškov pacientu na 

podlagi direktive prizna za enake storitve in je to za pacienta ugodneje. Prednost direktive je 

tudi, da vklju�uje tako javne kot zasebne izvajalce zdravstvenih storitev, medtem ko uredba 

omogo�a uresni�evanje pravic le pri izvajalcih, ki so del mreže javne zdravstvene službe. 

Direktiva vklju�uje tako neposredne zdravstvene storitve kakor tudi storitve na daljavo, s 

pomo�jo telemedicine, in druge možnosti izboljšanja obravnave pacientov ter raven storitev. 

Razlike so dopolnjene tudi v Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 

(ZZVZZ-M), objavljenem v Uradnem listu RS št. 91/2013. 
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Stroški zdravstvenih storitev »po uredbi« se zavarovani osebi povrnejo v višini dejanskih 

stroškov teh storitev v državi, v kateri so bile uveljavljene. 

Stroški zdravstvenih storitev »po direktivi« se zavarovani osebi povrnejo v višini dejanskih 

stroškov, vendar ne ve�, kot znašajo stroški teh storitev v javni zdravstveni mreži v državi, v 

kateri so bile uveljavljene (ZZVZZ-M 2013). 

Ljudje se težko odlo�ajo za zdravljenje v tujini, sploh pa v državah, ki jih slabo poznajo. 

Kljub temu da se najraje zdravimo doma, je �ezmejno zdravljenje v porastu tudi zaradi 

spremenljivih potreb ljudi ne glede na jezikovno raznolikost. Ve�ja mobilnost posledi�no 

zaradi razli�nih vzrokov pove�a tudi potrebo po zdravstvenih storitvah v tujini za vse. 

Novodobna generacija je dovzetnejša za spremembe in jim je v ve�ini pomembna svoboda 

gibanja brez kakršnih koli ovir. Dejstva, ki so veljala neko� v naši družbi, izrinjajo nova 

pravila, ki oblikujejo nove rešitve in razvojne vidike družbe. Podro�ja mobilnosti segajo na 

vsa podro�ja družbe. Predvsem za mladino velja, da so prihodnost Evrope in njihovi interesi 

se v postopku vklju�evanja iz dneva v dan pove�ujejo. EU omogo�a evropske svoboš�ine in 

pove�uje samoodgovornost notranjega trga.  

Prav tovrstnemu ozaveš�anju je slovenski javnosti namenjen projekt EU si ti – EU dogodki po 

Sloveniji (Napovednik 2013), v okviru katerega bodo potekale dejavnosti po vsej državi. 

Dober primer predstavlja Splošna bolnišnica Jesenice, ki je mednarodno priznana bolnišnica z 

mednarodno akreditacijo7 za zdravljenje in zdravstveno oskrbo. Tudi ankete o zadovoljstvu 

bolnikov, ki jih izvajajo v bolnišnici Jesenice, kažejo, da želijo biti bolniki obravnavani v 

njihovi oskrbi. Zaposlena, pomo�nica direktorja, je izpostavila, da imajo v primeru poškodb, 

pregledov in bolezni vsi pacienti enake pravice. Povedala je tudi, da je v Sloveniji osnovna 

košarica zdravstvenih pravic zelo velika in da v drugih državah �lanicah EU žal nimajo toliko 

ugodnosti, kot jih imamo v Sloveniji. 

Dejstvo je, da je strokovnost in prijaznost izvajalcev na prvem mestu, ne gre pa zapostaviti 

prostora izvajanja zdravstvenih storitev.  

2.8 Mobilnost doslej 

Informacije o napotenem zdravljenju slovenskih državljanov v tujini so objavljene v letnih 

poro�ilih ZZZS, v katerem tudi odlo�ajo organi ZZZS, in sicer (ZZZS 2013): 

- na prvi stopnji imenovani zdravnik ZZZS in obmo�na enota ZZZS, 

- na drugi stopnji zdravstvena komisija in direkcija ZZZS. 

                                                 
7 Akreditacija – postopek, s katerim pristojni organ ugotovi izpolnitev predpisanih normativov in 
standardov, potrdi usposobljenost izvajalca za njihovo uporabo in ga pooblasti za opravljanje 
dolo�enega dela (npr. za opravljanje dolo�enih zdravstvenih storitev ali dolo�ene zdravstvene 
dejavnosti). 
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Za izvajanje oziroma uveljavljanje �ezmejnih zdravstvenih storitev pa sta pravni temelj 

obstoje�a uredba in sprejeta direktiva.  

V evidenci letnih poro�il za obdobje 2011–2014 ZZZS so podatki na sliki 6. Na sliki so 

prikazani podatki o številu uveljavljenih zahtevkov zavarovanih oseb vseh treh zavarovalnic, 

ki izvajajo dopolnilna zdravstvena zavarovanja. Slika 6 predstavlja primerjave zahtevkov 

zavarovanih oseb za uveljavljanje pravic, ki so bile opravljene v tujini v obdobju od leta 2010 

do 2013. Gre za zahtevke, ki obsegajo storitve v osnovni, specialisti�no-ambulantni, 

bolnišni�ni, zdraviliški dejavnosti in druge diagnosti�ne preiskave v tujini. Sledijo rezultati 

razvojnega poro�ila (UMAR 2014) kjer so specificirani deleži posameznih zdravstvenih 

storitev zadnjega obdobja. Najve� napotitev je bilo v obmo�ni enoti (OE) Ljubljana, najmanj 

pa v obmo�ni enoti Krško. Zavarovane osebe so bile napotene v Nem�ijo, Avstrijo, Veliko 

Britanijo in Švico na zdravljenje ali zaradi drugih zdravstvenih razlogov. 

Število primerov se je v obdobju od 2010 do 2014 realno pove�evalo. Najve�ji porast 

predstavlja število zahtevkov v zadnjem letu 2014.  

 

Slika 6: �ezmejno zdravstvo v obdobju od leta 2010 do leta 2014 (zdravljenje v tujini) 

Vir: ZZZS 2012, 2013, 2014a in 2015. 

Po razli�nih raziskavah (Glišovi� in Jurin�i� 2009) so razlogi uporabnikov za poseganje po 

�ezmejnih zdravstvenih storitvah naslednji: 

- želja po kakovostnejši zdravstveni oskrbi, 

- želja po hitrejšem dostopu do zdravstvenih storitev, 

- želja po nižji ceni zdravstvenih storitev. 
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2.9 Pomen zdravstva za gospodarski razvoj 

Zdravo prebivalstvo je nujni pogoj za zdravo gospodarstvo in kljub vsem neugodnim 

razmeram v evropskih državah ostaja prepri�anje, da sta dobro zdravje in blaginja ljudi še 

vedno prioritetna razvojna cilja, kot je zapisano v lizbonski strategiji. Delež sredstev za 

zdravstvo v BDP je pomembna kategorija razvoja gospodarstva in blaginje držav, saj izkazuje 

gospodarski razvoj države. 

Lovelock (2001, 4) je v svoji literaturi pokazal hiter razvoj zavarovalno storitvene dejavnosti 

glede na druge dejavnosti, kar pripomore k izboljšanju kakovosti življenja in gospodarske 

rasti.  

Pri ugotavljanju deleža BDP za zdravstveno varstvo se upoštevajo vsa finan�na sredstva, ki 

jih za zdravstveno varstvo oziroma zavarovanje namenjajo države iz prora�unov oziroma 

tista, ki jih vpla�ujejo zavezanci v obliki prispevkov in jih ozna�ujemo tudi kot javna sredstva 

(Toth idr. 2003, 145).  

Ne glede na to, da je Slovenija majhen gospodarski prostor ima zdravstveno varstvo 

pomembno vlogo v gospodarstvu za uspešen razvoj države. 

V Sloveniji so se izdatki za zdravstvo do sedaj pove�evali in predstavljali vedno nižji delež 

BDP. V tretjini držav OECD pa beležijo upad izdatkov med letoma 2009 in 2011. Kot 

izpostavlja OECD, predstavlja upad izdatkov za zdravstvo oster preobrat glede na njihovo rast 

pred krizo, prav zaradi tega pa bi si morale �lanice prizadevati narediti svoje zdravstvene 

sisteme produktivnejše, u�inkovitejše in dostopnejše. Poro�ilo opozarja tudi, da so 

spremembe v financiranju vplivale na dostop do zdravstvene oskrbe tako, da jih bolniki vse 

pogosteje pla�ujejo neposredno iz lastnega žepa. �e ho�emo pove�ati sredstva za zdravstvo in 

slediti svetovnim medicinskim trendom, je nujna tudi aktivna vloga izvajalcev in zavarovalnic 

na notranjem trgu ter zavedanje, da je strošek zdravstva tudi naložba v gospodarstvo in razvoj. 

Tudi Mednarodni denarni sklad opozarja države, ki obvladujejo rast javnih izdatkov za 

zdravstvo, naj sistema financiranja ne spreminjajo (Štrukelj Fras 2014, 2).  

Slovenija ne spada med države z velikim obsegom �ezmejnih storitev, ker ima uravnoteženo 

bilanco (OECD 2012a) vrednosti uvoza in izvoza storitev v celotni porabi za zdravstvo. V 

primerjavi z ve�ino evropskih držav kaže, da smo po deležu neposrednih izdatkov v celotnih 

izdatkih za zdravstvo med evropskimi narodi, ki zato namenjajo najmanj denarja. Manjši 

delež zanje kot v Sloveniji imajo v Veliki Britaniji (devet odstotkov), Franciji (osem) in na 

Nizozemskem (šest), v Luksemburgu pa je ta delež enak kot pri nas, 12-odstoten (UMAR 

2014). 
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Preglednica 7: Izdatki za zdravstvo 

Država Delež  Država Delež 

Nizozemska 5,5  Romunija 20,3 

Francija 7,5  Španija 20,7 

Združeno kraljestvo 8,9  EU-27 21,5 

Luksemburg 11,6  Poljska 22,3 

Slovenija 11,8  Slovaška 22,6 

Nem�ija 13,2  Madžarska 26,0 

Danska 13,2  Litva 27,0 

�eška 14,9  Portugalska 27,3 

Švedska 16,2  Malta 32,3 

Avstrija 16,8  Latvija 36,1 

Irska 17,4  Gr�ija 38,4 

Estonija 17,6  Bolgarija 43,4 

Italija 17,8  Ciper 49,4 

Finska 18,6  Hrvaška n.p. 

Belgija 19,7    

Vir: UMAR 2014. 

 

 

Slika 7: Neposredni izdatki gospodinjstev iz lastnega žepa kot delež v celotnih izdatkih 
za zdravstvo, 2011 

Vir: 2014. 

V poro�ilu o razvoju 2013 (UMAR 2014) je bilo ugotovljeno, da najve� izdatkov namenimo 

za zdravila, hkrati pa se pove�ujejo izdatki za specialisti�ne ambulantne storitve, zdravila brez 

recepta, medicinsko tehni�ne pripomo�ke, diagnosti�na slikanja, pa tudi storitve v osnovni 

dejavnosti. 
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Iz mednarodnih primerjav je razvidno, da Slovenija sodi med države z najve�jim deležem 

dodatnega zavarovanja v BDP zaradi obsežnih dopla�il oziroma pravic iz obveznega in 

dodatnega zdravstvenega zavarovanja. Zavarovalna storitev je ena izmed redkih panog, v 

kateri letne stopnje rasti že nekaj desetletij presegajo stopnje rasti celotnega BDP (Panza - 

Frece 2010, 15).  

K stabilnosti javnih sredstev pomembno prispeva dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ker se 

prispevna stopnja za obvezno zdravstveno zavarovanje ne spreminja. Zdravstvo ohranja 

stabilnost sistema zdravstvenega varstva ob visokih standardih in se kot gospodarska 

dejavnost soo�a s težko umestitvijo na notranjem trgu. Pomen teh zavarovanj je za slovenski 

in notranji trg vse ve�ji, saj so perspektive razvoja zavarovalnega trga tesno povezane z 

namero Evropske unije, ki si prizadeva oblikovati enoten notranji trg. Sredstva, namenjena za 

zdravstvena podro�ja, se iz leta v leto pove�ujejo, zato je treba zdravstvene sisteme nenehno 

dograjevati, predvsem z vidika uporabnika in na�inov financiranja izvajalcev zdravstvenih 

storitev za boljšo in ve�jo kakovost.  

2.10 Mobilnost odslej 

Zakon je z uveljavitvijo direktive omogo�il prost pretok pacientov med državami �lanicami 

EU. Na podlagi mednarodnih pogodb, s katerimi lahko uresni�ujemo zdravstvene pravice v 

skladu z zakonodajo v doma�i državi, se je razširila pravica do zdravljenja v tujini, hkrati pa 

te tudi pove�ujejo družbeno povezanost med državljani EU. Torej gre za uresni�evanje 

ustavne pravice do zdravstvenega varstva in do socialne varnosti. 

Zavarovana oseba bo lahko v tujini izkoristila vse zdravstvene storitve, do katerih ima pravico 

v naši ureditvi, in bo upravi�ena do povrnitve stroškov s strani ZZZS, za tisti del, ki ga krije 

obvezno zavarovanje, in od zdravstvene zavarovalnice del, ki ga krije dopolnilno zavarovanje.  

Pacient ima tri možnosti za zdravljenje v tujini, in sicer, �e so v Sloveniji iz�rpane možnosti 

zdravljenja, �e v Sloveniji ni možno zagotoviti zdravljenja v razumnem �asu in na podlagi 

nove evropske direktive, �e se odlo�i za zdravljenje v drugi državi �lanici EU. �eprav tretjo 

možnost pacientom že nekaj let zagotavlja obstoje�a uredba, se jih zanjo odlo�i majhen delež 

(ZZZS 2012–2015). 

Pacienti bodo torej lahko po novem odšli na zdravljenje v katero koli državo EU, ki jim 

pripada iz njihovega osnovnega zdravstvenega zavarovanja. Glede na zdajšnjo ureditev 

slovenskega sistema zdravstvenega varstva predvidevam, da bodo v Sloveniji skladno z 

direktivo predmet povra�ila stroškov tiste �ezmejne specialisti�ne in bolnišni�ne storitve, za 

katere bo predhodno izdana napotnica izbranega osebnega zdravnika oziroma zdravilo in 

pripomo�ki, za katere bo predhodno predpisan recept ali izstavljena naro�ilnica. Storitev bodo 

v tujini pla�ali, slovenska zdravstvena blagajna pa jim bo nato ob predložitvi ra�una povrnila 
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stroške v tolikšni meri, kot bi za storitev pla�ali doma. �e bo storitev v tujini dražja kot doma, 

bodo razliko pla�ali iz lastnih žepov. Potni stroški ali nastanitveni stroški ne bodo povrnjeni, 

razen izjemoma, kot je bilo možno že doslej, �e država pacientu ni sposobna omogo�iti 

zdravljenja dovolj hitro in bi to lahko resno ogrozilo njegovo stanje. 

Slabost direktive bi lahko bila omejitev povrnjenih stroškov za nakup zdravstvene storitve v 

tujini, saj v bistvu to pomeni, da zavarovancu kot pla�niku sredstev ne zagotavlja povra�ila 

stroškov v celoti in je za storitev finan�no prikrajšan (ni enake pravice do izbire zdravljenja v 

tujini – direktiva nudi jamstvo pov pravilih, lahko pa je prisotno tveganje).  

Pacient bo zdravstveno storitev v tujini poiskal sam. Ker pa gre v ve�ini tudi za kompleksne 

zadeve, ki so od pacienta do pacienta lahko razli�ne, se bodo lahko vsi državljani EU z 

vprašanji obrnili na nacionalne kontaktne to�ke, pri nas je to ZZZS. Nacionalne kontaktne 

to�ke bodo zagotavljale vse informacije o �ezmejnem zdravstvenem varstvu, o izvajalcih pri 

nas, o kakovosti in varnosti, obsegu povra�ila stroškov zdravljenja, o nacionalni kontaktni 

to�ki drugih držav, tako za naše zavarovance kot za bolnike iz tujine. Med visoko 

specializirane ambulantne storitve sodijo tudi storitve s podro�ja dodatnih zdravstvenih 

zavarovanj. 

Pri�akuje se, da bo �ezmejno zdravljenje bolj aktualno za obmejne regije zaradi bližine tujih 

izvajalcev zdravstvenih storitev, zaradi ve�je prijaznosti in takrat, ko se bodo pacienti soo�ali 

s težavami z dostopnostjo do dolo�enih storitev v Sloveniji (Štrukelj Fras 2013, 2). Za 

prebivalce obmejnih regij je obi�ajno najbližja bolnišnica v sosednji državi �lanici EU. 

Direktiva bo do neke mere zagotovo razbremenila slovensko zdravstvo tako, da bo skrajšala 

�akalne vrste pacientom in omogo�ila dostop do še kakovostnejših zdravstvenih storitev. Prav 

tako je direktiva priložnost in izziv za izboljšanje slovenskega zdravstvenega sistema kakor 

tudi za izvajalce zdravstvenih storitev in prilagajanju tržni dejavnosti, da ponudijo svoje 

presežne zmogljivosti in vrhunsko znanje tudi tujim pacientom in s tem omogo�ijo priliv 

dodatnih prihodkov v Slovenijo.  

Prva resna javnomnenjska ocena na to temo je bila opravljena januarja 2014 v Epis centru in 

izkazuje presenetljive rezultate (Nakrst 2014). Na vprašanje, ki se je glasilo »Ali bi se odlo�ili 

za zdravljenje v tujini?« Je namre� 60 odstotkov vprašanih odgovorilo pritrdilno, medtem ko 

se jih 37 odstotkov za to možnost ne bi odlo�ilo, 3 odstotki vprašanih pa o tej možnosti še ni 

razmišljalo (prav tam). 
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3 VSEBINA IN OBSEG DIREKTIVE 2011/24/EU 

Vsebinske dolo�be direktive 2011/24/EU pojasnjujejo in urejajo pravice pacientov glede 

koriš�enja zdravstvene oskrbe zunaj meja nacionalne države �lanice EU. Direktiva dopolnjuje 

pravice, ki jih imajo pacienti skladno z Uredbo (ES) št. 883/2004 ob napotitvah v tujino s 

strani nacionalnega sistema zdravstvenega varstva bodisi zaradi predolgih �akalnih dob bodisi 

zaradi visoko specializiranih storitev, ki jih doma�i izvajalci iz razli�nih razlogov ne morejo 

nuditi.  

Direktiva je sestavljena iz preambule direktive in petih poglavij. V preambuli so navedena 

pravila, ki narekujejo upoštevanje �lena 168 (1) Pogodbe o delovanju Evropske unije (EU 

2010), ki zagotavlja svobodo �lanic pri upravljanju lastnih sistemov zdravstvenega varstva.  

Direktiva tudi spoštuje možnost svobodne izbire vsake države �lanice, da se odlo�i, kakšna je 

po njenem mnenju primerna oblika zdravstvenega varstva, ter v to odlo�itev ne sme posegati. 

Ob upoštevanju uvodnih �lenov vsebina dolo�b opredeljuje (Direktiva 2011/24/EU): 

- pravice pacientov do povra�ila stroškov �ezmejnega zdravljenja, bodisi da fizi�no odidejo 

v drugo državo, bodisi da se zdravijo doma s pomo�jo telemedicine; 

- pravice držav �lanic, da dolo�ijo merila v zvezi z organizacijo, zagotavljanjem in 

pla�evanjem �ezmejnih zdravstvenih storitev, ki temeljijo na nacionalnem interesu, 

zmogljivostih lastne mreže izvajalcev zdravstvenih storitev in se skladajo z na�rtovanjem 

njihovih potreb; 

- odgovornost držav �lanic, ki izvajajo �ezmejne storitve, da zagotavljajo pacientom vse 

potrebne informacije, kakovostno zdravljenje in spremljanje zdravljenja; 

- zaveze in priložnosti za sodelovanje med državami �lanicami na razli�nih podro�jih 

�ezmejnega varstva (uporaba elektronskih receptov, e-zdravje, povezovanje na podro�ju 

zdravljenja redkih bolezni, povezovanje izvajalcev zdravstvenih storitev, povezovanje 

pla�nikov zdravstvenih storitev, razvoj evropskih referen�nih mrež, povezovanje dobrih 

praks in ocenjevanje zdravstvene tehnologije). 

3.1 Namen direktive 

Namen direktive je dose�i u�inkovito uporabo na�el in vrednot v zdravstvenih sistemih, ki sta 

jih razvila Evropski parlament in Evropski svet (Svet Evropske unije 2011) na podlagi 

nekajletnih usklajevanj med �lanicami EU. Direktiva pomeni pravno urejanje zadev EU na 

podro�ju zdravstvenih storitev, ki so do zdaj sodile v pristojnost držav �lanic. 

Namen direktive je, da podpira pravico državljanov Evropske unije, da si lahko izberejo 

zdravstvene storitve kjer koli v EU z enako obravnavo kot državljani te države. 

Direktiva predstavlja enega od korakov pri harmonizaciji sistemov socialnega varstva v 

�lanicah EU (Gracar 2012). 
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Direktiva v drugem poglavju po 6. �lenu zavezuje �lanice, da vzpostavijo kontaktne to�ke za 

zagotavljanje informacij o pacientovih pravicah do zdravstvene oskrbe v državah �lanicah 

EU. 

Splošna na�ela za povra�ilo stroškov v tretjem poglavju pa dolo�ajo, kateri stroški 

zdravstvenih storitev se uporabniku povrnejo.  

3.2 Pravice pacientov na podro�ju �ezmejnega zdravstva 

Direktiva 2011/24/EU naj bi omogo�ila, da bo uporabnik: 

- imel ve� pravic, glede možnosti povra�ila stroškov za storitev, ki ne bo zahtevala 

predhodne odobritve javne zdravstvene blagajne; 

- imel ve� izbire boljše ali kakovostnejše zdravstvene storitve in možnosti izbire 

dolo�enega izvajalca zdravstvenih storitev; 

- manj �asa �akal na zdravstveno storitev; 

- bolje informiran ob vzpostavljenih nacionalnih kontaktnih to�kah v vsaki državi �lanici, 

ki bi predstavljale vir potrebnih informacij o možnosti uporabe �ezmejnih storitev.  

Direktiva naj bi omogo�ila, da bodo izvajalci zagotavljali �im ve� kakovosti, informacij, 

znanja in povpraševanje na ve�jem trgu ob prisotnosti konkurence doma in v tujini tako da 

(Direktiva 2011/24/EU):  

- bodo zadržali lastne zavarovance, 

- privabili tuje zavarovance, 

- da bodo fleksibilnejši pri zdravljenju glede razpoložljivosti in drugih obveznosti, npr. 

glede zapletov.  

Izvajalci bodo pacientom iz drugih držav �lanic zara�unavali enake cene, kot jih zara�unavajo 

doma�im pacientom (Trošt Krušec 2013, 14–15). Pravila direktive narekujejo, da morajo biti 

izstavljeni ra�uni jasni, z jasnimi informacijami o cenah opravljene storitve. 

Zavarovana oseba mora storitev pri izvajalcu poravnati sama, ob prihodu domov pa mu 

stroške povrne ZZZS.  

Za kakovost zdravljenja je odgovoren izvajalec zdravstvenih storitev, pri katerem se 

uporabnik zdravi. Prav tako je pomembna za izvajalca zdravstvenih storitev verodostojnost in 

razumljivost izdanega recepta, ki lahko pomeni resno tveganje za pacienta. Tveganja so lahko 

tudi zaradi drugih zapletov, kot npr. nepoznavanje cen, nepreglednosti, ve� storitev, kar 

pomeni lahko tudi ve� obiskov ali nujno nadaljevanje zdravljenja.  

Direktiva predstavlja na eni strani prednosti ponujanja storitev, po drugi pa nepoznavanje in 

slabosti tako za izvajalce kot za uporabnike zdravstvenih storitev, ki so vklju�eni v sistem 

�ezmejnega zdravstva.  
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Preglednica 8: Prednosti in slabosti za izvajalce in uporabnike �ezmejnega zdravljenja 

�ezmejne zdravstvene 
storitve 

Prednosti Slabosti 

Izvajalci  � pridobitev pacientov 

� možnost konkuren�ne ponudbe in 
tržna zanimivost 

� izmenjava in sodelovanje glede 
zdravljenja 

� možnost višje cene 

� izguba pacientov 

� morebitno slabo poznavanje 
zdravstvenega stanja 
zavarovancev 

Uporabniki � krajša �akalna doba 

� lažji dostop, informacije 

� prosta izbira ponudnikovih 
zdravstvenih storitev (izjema-
predhodne odobritve) 

� enake pravice in enaka obravnava 
(kot v košarici) 

� kakovostno zdravljenje 

� pravica do sledljivosti zdravljenja 
(prenos kartoteke) 

� ni potrebna KZZ 

� pla�ilo vnaprej 

� možnost dodatnih stroškov 

� zahtevek za povra�ilo 

� priznavanje receptov je lahko 
težavno (e-recept) 

Vir: povzeto po Direktivi 2011/24/EU. 

Izvajalec oz. ponudnik zdravstvenih storitev lahko doseže uspeh, �e je njegova storitev 

kakovostna in �e jo uporabnik zazna z navdušenjem oz. je zadovoljen s prejeto storitvijo 

(Poto�nik in Umek 2006, 95–98). Kakovost zdravstvenih storitev je odvisna od številnih 

dejavnikov, ki vplivajo na izvajanje storitev. S kakovostjo storitev so se v prejšnjem desetletju 

ukvarjali avtorji (Parasuraman, Zeithaml in Berry 1988), ko so razvili ve�dimenzionalni 

merski instrument, ki meri razliko med zaznavanji in pri�akovanji uporabnikov.  

Nanaša se na osebje, ki je neposredno v stiku s porabnikom, ter vpliva na to, kako porabnik 

oceni celoten proces nudenja storitve (Šuster Erjavec 2013, 13). Prav tako ugotovitve avtorjev 

temeljijo na spoznanjih nordijske šole, ki se nanaša na porabnikovo zaznavo rezultata. Poleg 

tega avtorji predlagajo redno izvajanje raziskav o kakovosti storitev razli�nih razsežnosti. In 

prav zdravstvene storitve težko vrednotimo, ker vklju�ujejo ve� dejavnikov za izvedbo 

posami�ne storitve. Med pomembnejše štejemo zadovoljstvo, pri�akovanja in želje ter 

dostopnost do zdravstvenih storitev, ceno, idr.  

Zaupanje je trdna vera, ki naraš�a z intenziteto stikov med ljudmi in doseženo stopnjo 

ponavljajo�ih se obiskov (Jan�i� 1999, 176). Prvi stik se vedno za�ne z zgodbo in 

zdravstvenimi težavami uporabnika. Na prvem mestu je uporabnik in šele nato njegova 
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obravnava in njegova bolezen. Zdravljenje je dvosmeren proces in odnos med udeleženimi v 

tem procesu mora temeljiti na zaupanju in zadovoljstvu ter v dobro uporabnika.  

Glede na to, da bodo v za�etku stiki �ezmejnega zdravljenja skromni je možno z izražanjem 

svojih kvalitet v prihodnje pri�akovati uspeh, ki bo povišal tudi kakovost zdravstvenih 

storitev. Na splošno je znano, da je zaupanje v odnosih težko merljiv in širok pojem in da ga 

je možno dose�i le tako, da se menjajo�i strani zbližata. Ta bližina je torej posledica odnosov, 

prilagajanja drug drugemu in spoštovanju danih obljub. 

Tudi v prihodnosti zdravstva se napoveduje ve�ja kakovost in boljša povezava z osebnim 

zdravnikom, ki bo temeljila na beleženju posameznikovih podatkov, ki jih bo nato delil s 

svojim zdravnikom. Tako bo lahko zdravnik natan�neje, kot mu je do zdaj omogo�al pogovor 

z bolnikom, spremljal posameznikovo zdravje in morda v diagnozo vklju�il vidik, v katerega 

do zdaj ni imel vpogleda (Škrinjar 2013, 14). 

Kakovost zdravstvene storitve je dosežena z rezultatom izvedbe in, �e želimo ugotoviti, kako 

so bili uporabniki zadovoljni z izvedenimi storitvami v tujini, je to treba preveriti s pomo�jo 

uporabnikov. 

3.3 Cilj direktive 

Cilj direktive je olajšati dostop do varnega in visokokakovostnega �ezmejnega zdravstvenega 

varstva in storitev.  

Za lažji dostop do �ezmejnih storitev so dolo�ena pravila za zagotovitev mobilnosti pacientov 

v skladu z na�eli, ki jih je dolo�ilo Sodiš�e Evropske unije. Namen ve�ine dolo�b direktive je 

izboljšati delovanje notranjega trga ter spodbuditi sodelovanje med državami �lanicami na 

podro�ju zdravstvenega varstva v okviru opredelitve pravic bolnikov in dolžnosti držav 

�lanic. 

3.4 Izrazi 

Nekaj klju�nih definicij za pojme, kot so zdravila, medicinski pripomo�ek, recept je že 

opredeljenih v prejšnjih direktivah, tako da se bomo osredoto�ili samo na novejše. 

»Država �lanica zdravstvenega zavarovanja« pomeni, državo �lanico, ki je pristojna za 

predhodno odobritev ustreznega zdravljenja zavarovani osebi, družinskim �lanom, 

državljanom tretje države in osebam izven države �lanice, v kateri ima pacient stalno 

prebivališ�e v skladu s predhodno dolo�enimi uredbami. �e v skladu z obstoje�imi uredbami 

ni pristojna nobena država �lanica, je država �lanica zdravstvenega zavarovanja država 

�lanica, v kateri je oseba zavarovana ali ima pravico do storitev v primeru bolezni v skladu z 

zakonodajo te države �lanice (Direktiva 2011/24/EU). Izhajajo� iz definicije države �lanice 
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zdravstvenega zavarovanja so v drugem poglavju opredeljene pristojnosti države �lanice 

zdravstvenega zavarovanja.  

»Država �lanica zdravljenja« (Direktiva 2011/24/EU) pomeni državo �lanico, na ozemlju 

katere se pacientu dejansko zagotavlja zdravstveno varstvo. Pri telemedicini se šteje, da se 

zdravstveno varstvo zagotavlja v državi �lanici, v kateri ima sedež izvajalec zdravstvenega 

varstva. Izhajajo� iz definicije države �lanice zdravljenja so v drugem poglavju opredeljene 

pristojnosti države �lanice zdravljenja. 

»Predhodna odobritev« države �lanice zdravstvenega zavarovanja je predmet potreb za 

na�rtovanje z namenom zagotavljanja zadostnega in stalnega dostopa do uravnoteženega 

obsega visokokakovostnega zdravljenja zaradi omejenih finan�nih virov (Direktiva 

2011/24/EU). Zaradi prepre�evanja odve�ne porabe razli�nih virov je Sodiš�e EU dolo�ilo, da 

bo potrebna predhodna odobritev zdravstvenega varstva v primeru bolnišni�ne oskrbe in 

visoko specializirane medicinske opreme. Postopke predhodnih odobritev bo vodil ZZZS. 

3.5 Vloga Nacionalne kontaktne to�ke (NKT) 

Za vse informacije v zvezi z uveljavljanjem pravic do �ezmejnega zdravstvenega varstva je 

bila vzpostavljeno storitveno (spletno) mesto, ki se imenuje nacionalna kontaktna to�ka (NKT 

b. l.) Tudi za pritožbene postopke in druga pravna sredstva pomenijo pomo� uporabnikom. 

Informacije so namenjene slovenskim zavarovanim osebam kot tudi pacientom iz drugih 

držav �lanic EU, ki bodo želeli priti na zdravljenje k nam. NKT delujejo isto�asno z uvedbo 

direktive in so dostopne v vseh državah �lanicah EU. V Sloveniji je to na voljo na obmo�nih 

enotah, po elektronski pošti kontakt�nkt-z.si in spletnih straneh ZZZS. Spletno stran 

www.nkt-z.si smo preizkusili in lahko potrdimo, da obsega veliko uporabnih informacij za 

doma�e in tuje uporabnike zdravstvenih storitev. 

Direktiva posebej zavezuje izvajalce zdravstvenih storitev, da bodo uporabnikom na zahtevo 

zagotovljene vse ustrezne informacije, ki bi jim pomagale pri odlo�anju o zdravljenju, o 

razpoložljivosti, kakovosti in varnosti zdravstvenega varstva, tudi o možnostih dostopa za 

invalide. 

3.6 Dopolnilno zdravstveno zavarovanje in povra�ilo stroškov po direktivi 

Za povra�ilo stroškov �ezmejnega zdravljenja se upoštevajo pravila v tretjem poglavju 

direktive. Slovenski zavarovanci bodo za storitve, ki so pravica iz obveznega zdravstvenega 

zavarovanja, dobili povrnjene stroške do višine cene storitve države �lanice zdravstvenega 

zavarovanja. Zavarovana oseba prosto izbira izvajalca zdravstvenih storitev v javni ali zasebni 

zdravstveni organizaciji. Stroški zdravljenja gredo sprva na njen ra�un, šele nato lahko od 

nosilca zahteva povrnitev stroškov. Država mati�nega zdravstvenega zavarovanja zagotavlja 



 

40 

zavarovani osebi enak sistem kritja, kot ga dolo�a obvezno in dopolnilno zdravstveno 

zavarovanje po 23. �lenu ZZVZZ (2006). Uporabnik ima enake pravice, tako v slovenskem 

kot tudi v �ezmejnem postopku zdravljenja, ki jih podrobneje ureja Zakon o pacientovih 

pravicah – ZPacP (2008).  

Ljudje bodo najverjetneje povpraševali po vseh vrstah ambulantnih zdravstvenih storitvah, za 

katere bodo pri nas �akalne dobe. 

3.7 Postopek povra�ila stroškov 

V skladu z dolo�bami direktive in s 44. �lenom ZZVZZ-M (2013) se zavarovancu zagotavlja, 

da se stroški, povezani s �ezmejnim zdravstvom, povrnejo v višini dejanskih stroškov teh 

storitev v državi, v kateri so bile uveljavljene. Na podlagi zakonske ureditve je tako 

zavarovancu omogo�ena pravna varnost glede povra�ila stroškov za �ezmejno zdravljenje. 

Postopki v zvezi s �ezmejnim zdravstvenim varstvom uporabniku zagotavljajo povra�ilo 

stroškov iz zdravstvenega zavarovanja v razumnem roku in obsegajo zdravstvene storitve v 

obsegu košarice. 

Zavarovana oseba lahko izbere izvajalca kjer koli na obmo�ju EU, vendar ni upravi�ena do 

povra�ila potnih stroškov. Pravico do povra�ila potnih stroškov ima lahko le izjemoma, �e 

tako odlo�i osebni zdravnik, od njega pooblaš�eni zdravnik, imenovani zdravnik ZZZS ali 

zdravstvena komisija ZZZS oceni, da zavarovana oseba potrebuje »premik« zaradi njenega 

zdravstvenega stanja. 

3.8 Uveljavljanje povra�ila za �ezmejne stroške 

Zavarovana oseba uveljavlja povra�ilo za �ezmejne stroške pri kateri koli obmo�ni enoti 

ZZZS ali osebni zavarovalnici. Obi�ajno se uveljavljajo stroški na najbližji obmo�ni enoti 

ZZZS ali svoji osebni zavarovalnici. Povra�ilo stroškov za uveljavljene �ezmejne storitve se 

opravi na podlagi predložene dokumentacije. Dokumentacijo je treba kakor koli posredovati 

ali dostaviti. Utemeljenost zahteve zavarovanec izkaže z ra�unom, napotnico ali receptom. 

Pred odhodom v tujino po zdravilo, na zdravljenje, ne bolnišni�ni pregled, posvet ali 

preiskavo je priporo�ljivo preveriti dostopne informacije, ni pa treba zaprositi za kakršen koli 

obrazec ali vlogo. 
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3.9 Višina povra�ila 

Zavarovana oseba je po opravljenem zdravljenju v tujini upravi�ena do povra�ila stroškov za 

zdravstvene storitve. Zavarovana oseba mora za prijavo škodnega dogodka tudi po internih 

navodilih zavarovalnice predložiti (AS 2013): 

- izvirni ra�un in dokazilo o pla�ilu ra�una, 

- ustrezno dokumentacijo o opravljenem zdravljenju, 

- napotnico izbranega osebnega zdravnika v Sloveniji, ki mora biti izdana pred 

uveljavitvijo storitve, 

- podatke o transakcijskem ra�unu ali izjavo o kompenzaciji premije, kamor se nakaže 

stroške. 

Tudi v primeru, kadar zavarovana oseba predloži ve� ra�unov, je upravi�ena do povra�ila za 

vse stroške. Na predloženih ra�unih morajo biti poleg zneskov razvidni kontaktni podatki 

izvajalca, šifra dejavnosti storitve in �as, ko je bila storitev opravljena. Ra�uni morajo biti 

razumljivi in jasni. Tudi zavarovanec mora podati to�ne podatke v zvezi z nakazilom 

stroškov. V primeru nejasnosti se lahko pojavijo težave pri obra�unu pripadajo�ega deleža, �e 

bodo cene ali šifre opravljene storitve razli�ne. Poleg navedenega je skrb in namen 

zdravstvene zavarovalnice zadovoljen uporabnik. Zato je pomembno, da uporabnik prejme 

pri�akovano povra�ilo in primerno obravnavo škodnega dogodka, za katero je v tem procesu 

odgovorna zavarovalnica. Bistvo postopka za uporabnika je razlika med pri�akovano in 

dobljeno storitvijo, kar posledi�no vpliva na nadaljnje odnose in zaupanje v zavarovalnico. 
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4 EMPIRI�NI DEL 

V teoreti�nem delu naloge smo prou�evali novo ureditev na podro�ju zdravstvenega varstva, 

v nadaljevanju pa prikazujemo metodološki del magistrske naloge.  

Primarni cilj magistrske naloge je opredelitev in analiza dejavnikov, ki vplivajo na 

spremenjeno obnašanje zdravstvenih zavarovancev, ki koristijo �ezmejno zdravljenje. 

Analizirani podatki so nam omogo�ili prikaz opisne statistike. V prvem koraku smo opredelili 

dejavnike koriš�enja �ezmejnih zdravstvenih storitev in opravili telefonski vprašalnik. Vse 

pridobljene podatke smo prikazali v frekven�nih tabelah. 

V raziskavi smo se omejili zgolj na �ezmejne uporabnike zdravstvenih storitev, ki so vezani 

na izbrano zavarovalnico, zato rezultatov ne moremo posploševati. Študija primera je 

poglobljena oblika poizvedovanja, ki se osredoto�a na razumevanje in raziskovanje spoznanj 

te skupine uporabnikov, kot je opredeljena v knjigi Qualitative Research and Case Study 

Applications in Education (Merriam 1998, 34–35).  

4.1 Dejavniki koriš�enja �ezmejnih zdravstvenih storitev 

Predvidevali smo, da na koriš�enje �ezmejnih storitev vplivajo dolga �akalna doba, cena 

storitve ali kakovost storitve, zato smo postavili spodnjo hipotezo.  

H0: Dejavniki, ki vplivajo na odlo�itev koriš�enja zdravstvenih storitev v tujini, so: dolžina 

�akalne dobe, cena in zaznana kakovost.  

Za analizo uporabnikove odlo�itve o koriš�enju �ezmejnih storitev ter za oblikovanje kon�nih 

predlogov smo potrebovali informacije o �akalni dobi, cenah za posamezno storitev in 

informacije o kakovosti zdravstvenih storitev. 

4.2 �akalna doba 

Kadar smo bolni, je �akalna doba pomemben dejavnik tako za uporabnika kakor izvajalca. 

�akalna doba je najhitrejši možni termin za zagotovitev zdravstvene storitve oz. je 

opredeljena v drugem �lenu ZPacP (2008), kot pri�akovano obdobje od vpisa v �akalni 

seznam do dejanskega za�etka zdravljenja, izražena v dnevih ali mesecih.  

�akalna doba pomeni povpre�ni �as �akanja vseh ljudi na �akalnem seznamu za dolo�eno 

preiskavo ali zdravljenje, �akalni seznam pa je število vseh ljudi, ki �aka na to preiskavo ali 

zdravljenje (Keber idr. 2003, 147).  

�akalna doba spada med klju�ne dejavnike kakovosti.  
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Zaradi zagotavljanja boljše zdravstvene obravnave in izboljšanja kakovosti je Ministrstvo za 

zdravje že v preteklem obdobju sprejelo na�ela kakovosti. Kazalniki kakovosti so namenjeni 

vsem izvajalcem zdravstvenih storitev kakor tudi uporabnikom zdravstvenih storitev. Kot smo 

že predhodno ugotovili v dispoziciji, je �akalna doba tudi obi�ajno daljša v javnem zavodu 

kot pri zdravniku zasebniku.  

Pri svojem zdravniku se lahko pozanimamo o zdravljenju preko �akalnih vrst, nujnosti 

zdravljenja in dostopu zdravljenja drugje. Zdravnik nam lahko pojasni vse o poteku 

zdravljenja in o predvidenih stroških zdravstvene storitve tudi izven naših meja in predlaga 

možnost izbire. Za zahtevnejše storitve ali na predlog svojega zdravnika dobimo napotnico za 

obisk k drugemu zasebnemu zdravniku. S sklenjenim zdravstvenim zavarovanjem ima 

uporabnik z veljavno napotnico možnost izbire zdravljenja kjer koli v evropskem prostoru. Po 

pravilniku o �akalni dobi oz. napotnici mora biti bolnik v nujnem primeru obravnavan v 24 

urah, pri hitri obravnavi mora biti pregledan v treh, pri redni pa v šestih mesecih. 

Dobro seznanjen bolnik ima prosto izbiro zdravnika tudi proti pla�ilu zaradi dolge �akalne 

vrste. Zaradi predolgega �akanja se uporabnik, zato ker je upravi�en do storitve tudi v tujini, 

vse pogosteje odlo�i in uporabi ustrezno storitev v tujini. Ozaveš�enost uporabnika postaja 

vse pomembnejša za u�inkovito uveljavitev svojih pravic na celotnem trgu Evropske unije in 

je temelj za doseganje višje stopnje kakovosti ne glede na to, ali je storitev dražja, so 

ustvarjeni pogoji za hitro dostopnost in kakovost zdravstvene storitve kjer koli v evropskem 

prostoru. Vsebinske dolo�be Zakona o pacientovih pravicah opredeljujejo uresni�evanje in 

zagotavljanje pravic uporabnikov.  

�akalna doba za posamezno storitev je objavljena na spletni strani Zavoda ZZZS, na spletni 

strani izvajalca zdravstvenih storitev in v �akalnicah. Nacionalne �akalne dobe pa so 

objavljene na spletnih straneh IVZ RS. �akalne dobe so glavni generator korupcije v 

zdravstvu, zato je temeljnega pomena, da so kriteriji, ki uvrš�ajo bolnika na dolo�eno mesto v 

seznamu �akajo�ih, znani in dostopni nadzoru javnosti (Keber idr. 2003, 145). Uporabnik 

preveri �akalno dobo v dolo�eni obmo�ni enoti za dolo�en specialisti�ni pregled, poseg ali 

dejavnost, kjer so prikazane vse splošne �akalne dobe v posamezni obmo�ni enoti. Pri iskanju 

in interpretiranju podatkov si bomo pomagali tudi s šifrantom obmo�nih enot in izpostav 

ZZZS.  

Pa vendar so odlo�itve o uveljavljanju zdravstvenih storitev odvisne tudi od zaupanja v novo 

ponudbo in ravno zato je pomembno poznati pravila in pogoje za uveljavljanje zdravljenja na 

podlagi zavarovanja. 

V preglednicah prikažemo �akalne dobe v dnevih za izbrane storitve v Sloveniji, ko 

primerjamo �akalno dobo med izvajalci v JZ z izvajalci zasebniki. 
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Iz preglednice 9 in slike 8 je razvidno, da je �akalna doba za vse storitve daljša v javnih 

zavodih.  

Preglednica 9: Seznam storitev z najdaljšo �akalno dobo po izvajalcih v Sloveniji na 
dan 1. januarja 2015 po podatkih NIJZ  

Storitev na dan 1. januar 2015 
�akalna doba JZ 

(v dnevih) 
�akalna doba zasebnik 

(v dnevih) 

O�ala z mineralnimi stekli za daljavo brez Dcyl 909 1814 

MR LS hrbtenice 240 83 

Posegi na stopalu 223 120 

Operacija na ožilju – kr�ne žile  655 180 

Elektromiografija (EMG) 330 150 

Pregled v dermatologiji 180 18 

Pregled v kardiologiji 287 13 

Pregled v nevrologiji 220 30 

Pregled v ortopediji 248 77 

Pregled v urologiji 234 30 

Ultrazvok srca 330 185 

Vir: povzeto po NIJZ 2015. 

 

Slika 8: Povpre�na primerjava v �akalni dobi za osnovno storitev – kratek pregled – 
med izvajalci JZ in zasebniki na dan 1. januarja 2015 

Vir: povzeto po NIJZ 2015. 

4.3 Kakovost storitev 

V nadaljevanju smo opravili anketo in anketirance spraševali o vzrokih koriš�enja �ezmejnih 

storitev. Na podlagi odgovorov bomo ugotovili, ali je �akanje glavni ali celo edini razlog, 

zaradi katerega so bolniki pripravljeni koristiti �ezmejno zdravljenje.  
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Slika 9: Struktura splošnega mnenja v slovenskem zdravstvu 

Vir: povzeto po Raziskava javnega mnenja o zasebnem zdravstvu v Sloveniji 2013. 

Raziskava (Raziskava javnega mnenja o zasebnem zdravstvu v Sloveniji 2013) o javnem 

mnenju uporabnikov se nanaša na kakovost storitev in zajema mnenja uporabnikov 

zdravstvenih storitev. Naro�nik vprašalnika je bila ZZS, zbiranje podatkov je potekalo 

septembra 2013 na vzorcu n = 1015. Raziskava prou�uje izkušnje in ovire uporabnikov 

povezane s storitvami javnega in zasebnega zdravstva. Na splošno so respondenti ocenili 

kakovost storitev s povpre�no oceno 3,0, z najslabšo oceno 2,6 pa so ocenili dostopnost do 

kakovostnih zdravstvenih storitev.  

Trditev Nadpovpre�no so se s trditvijo 
strinjali 

V Sloveniji ima vsakdo dostop do 
kakovostnih zdravstvenih storitev. 

� 

- moški  
- upokojenci  

- samski 

  V Sloveniji imamo na mnogih 
podro�jih premalo zdravnikov s 

koncesijo. 
� 

- ženske  
- stari med 18–34 let 

- respondenti iz ljubljanske regije  

  
Prebivalci Slovenije v vedno ve�ji 

meri uporabljajo storitve zdravnikov 
s koncesijo. 

� 

- ženske  
- respondenti iz celjske regije  

- strokovnjaki 
- nezaposleni 

Slika 10: Splošno mnenje o slovenskem zdravstvu 

Vir: Povzeto po Raziskava javnega mnenja o zasebnem zdravstvu v Sloveniji 2013. 

Osnovni cilj in namen študije je analizirati zgoraj navedene dejavnike, ki pomembno vplivajo 

na vzroke za koriš�enje zdravstvene storitve po uveljavitvi nove direktive. Pri izbiri 

zdravstvene storitve igra pomembno vlogo kakovost odnosa med zdravnikom in bolnikom, ki 

mora temeljiti na medsebojni zaupnosti in iskrenosti. 
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Tudi ve�ina avtorjev, ki prou�ujejo podro�je kakovosti zdravstvenih storitev uvrš�a kakovost 

med otipljive storitve (Zeithaml in Bitner 2003). Kakovostna zdravstvena storitev pomeni tudi 

hitro opravljeno kakovostno storitev, ki se kaže v ceni zdravstvenega zavarovanja ali z 

nizkimi dopla�ili. Koriš�enje �ezmejnih zdravstvenih storitev je odvisno od tega, kakšna je 

kakovost storitve prve zdravstvene storitve v tujini. Na osnovi študije bo mogo�e sklepati, ali 

so slovenski uporabniki zdravstvenih storitev zahtevni in ali so pozorni na razli�ne dejavnike 

kakovosti, ki jih prepri�ajo, da bo storitev dobra.  

Pomemben je dober odnos med zdravnikom in uporabnikom, na katerega vpliva dobra 

komunikacija, korekten odnos, prijaznost, strokovnost, potrpežljivost, medsebojno 

spoštovanje, zaupanje in �as, ki ga zdravnik nameni uporabniku. Zdravnik se mora vedno 

postaviti v kožo bolnika, da deluje najbolje, da raziš�e problem in potem rešitve zanj in da je 

odlo�itev o zdravljenju njegova odgovornost za uspešno zdravljenje, in uspešen odnos. 

Odgovornost za uspešno zdravljenje ne more biti samo na strani bolnika, saj je bolnik 

obremenjen s sprejemanjem bolezni in z iskanjem uspešnega zdravljenja. V tem odnosu je 

pomembno, da uporabnik �uti, da je pomemben, da je poslušan in uslišan, saj mu to omogo�a 

ob�utek varnosti. Lovelock (2001, 57) opredeljuje zdravstvene storitve kot storitve, ki 

temeljijo na ljudeh, kjer je osebni stik izjemnega pomena. 

Da bi bila raziskava �im bolj u�inkovita, bomo na podlagi profila uporabnikov ugotovili, 

kateri uporabniki koristijo ve� �ezmejnih zdravstvenih storitev. Pred za�etkom raziskave 

bomo razdelili uporabnike po skupinah, jih demografsko lo�ili in tako pridobili podatke o 

profilu uporabnika.  

4.4 Cena 

Cene posamezne zdravstvene storitve se lahko razlikujejo. Lahko se razlikujejo v Sloveniji in 

tudi izven meja Slovenije.  

Zaznavanje cene je zelo subjektivno, zato je treba ceno vedno primerjati z nekim standardom 

(Šuster Erjavec 2013, 14). S ceno je opredeljena vrednost storitve, zato bomo primerjali 

�ezmejne cene s cenami storitev v Sloveniji. Pri tem smo upoštevali tudi okvirne potne 

stroške in jih v tabeli navedli. Ceno pa lahko porabnik zaznava tudi glede na svoja 

pri�akovanja. 

Pri popisu cen se bomo omejili na storitve, za katere predvidevamo, da so bile najpogosteje 

koriš�ene (glej Zdravstvenestoritve.net za ob�ana, cenik v ambulanti, ZZZS cenik; izbereš 

npr. zdravstveno dejavnost Radiološka diagnostika, storitev: MR glave in vratu vse regije (to 

je Podravska) v Sloveniji in dobimo rezultat izvajalca – Digitalna slikovna diagnostika Ptuj; 

cena storitve 190,00 EUR. Hitro in enostavno pregledamo tudi mnenja uporabnikov in drugo 

ponudbo storitev izvajalca.  
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Preglednica 10: Primerjava cen izbranih zdravstvenih storitev v Sloveniji in v sosednjih 
državah po internih podatkih AS 

  Storitev 
Cena storitve iz OZZ 

IN DZZ (v EUR)  
Potni stroški 

(v EUR) 

Slovenija O�ala z mineralnimi stekli za daljavo brez Dcyl 42,03 0 

  MR LS hrbtenice 201,40   

  Posegi na stopalu 1,453,54   

  Operacija na ožilju – kr�ne žile  759,20   

  Elektromiografija 70,00   

Hrvaška O�ala z mineralnimi stekli za daljavo brez Dcyl 50,00 37 

  MR LS hrbtenice 117,00   

  Posegi na stopalu 1.045,00   

  Operacija na ožilju – kr�ne žile  980,00   

  Elektromiografija 10,45   

Italija O�ala z mineralnimi stekli za daljavo brez Dcyl 150,00 25 

  MR LS hrbtenice 193,00   

  Posegi na stopalu 2.707,20   

  Operacija na ožilju – kr�ne žile  3.000,00   

  Elektromiografija 250,00   

Avstrija O�ala z mineralnimi stekli za daljavo brez Dcyl n. p. 47 

  MR LS hrbtenice 450,00   

  Posegi na stopalu 800,00   

  Operacija na ožilju – kr�ne žile  400,00   

  Elektromiografija 45,00   

Madžarska O�ala z mineralnimi stekli za daljavo brez Dcyl 160,20 50 

  MR LS hrbtenice 450,00   

  Posegi na stopalu 293,64   

  Operacija na ožilju – kr�ne žile  489,00   

  Elektromiografija 60,00   

Vir: povzeto po AS 2014. 
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Slika 11: Primerjava cen med sosednjimi državami izbranih zdravstvenih storitev 

Vir: povzeto po AS 2014. 

Za oblikovanje kon�nih predlogov smo prou�ili in primerjali cene izbranih storitev in 

ugotovili, da so izbrane cene za obsežne storitve, tj. operacijo kr�nih žil in ortopedski poseg, 

najdražje v Italiji. Za druge storitve ni ve�jih izstopanj, zato se uporabniki tudi odlo�ajo za 

�ezmejno storitev. V povpre�ju se cene za storitev elektomiografije najmanj razlikujejo. 

Cene vseh zdravstvenih storitev med državami lahko primerjamo tudi na strani 

Treatmentabroad.8  

4.5 Zbiranje podatkov in oblikovanje ankete 

Za pridobivanje podatkov smo izvedli kvalitativno metodo raziskave s pomo�jo telefonskega 

spraševanja in hkrati beležili odgovore. Taka vrsta vprašalnika je �asovno manj zahtevna, 

pomemben je uvod, v katerem povemo, kaj želimo in koliko �asa bo telefonska anketa trajala 

(Tratnik 2002, 49). Spletna anketa je omogo�ala enostavno organizacijo in pregled vseh 

klicanih enot po nastavitvah; N – nedosegljiv, P – anketa je bila prekinjena, U – uspešno 

zaklju�ena anketa.  

Na�in obdelave anketiranja zahteva že vnaprejšnji na�rt obdelave anketiranja, kamor sodi tudi 

oblikovanje smiselnih in skrbno pripravljenih vprašanj. Raziskovanje vklju�uje ve� 

implicitnih sposobnosti (Košmelj 1999, 115). Anketirance sprašujemo o njihovih stališ�ih, 

željah, mnenjih, zato so osebnostne kvalitete in besedno izražanje zelo pomembna dejavnika. 

Pridobljene izkušnje in poznavanje zdravstvenega podro�ja je uspešno pripomoglo v tej 

                                                 
8 Http://www.treatmentabroad.com/costs/foot-and-ankle-surgery/bunion-surgery?fromCountry=&tot 
People=1&sortBy=sortTreatment&currency=EUR. 
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smeri, da smo znali spretno voditi telefonski pogovor. Za ob�utljive podatke, katerim se 

obi�ajno izogibamo, smo v pogovoru uporabili tudi vmesna vprašanja, kot jih opredeljuje 

Merriam (1998, 67–78), interpretativna npr. (želite povedati), saj smo poskušali pridobiti še 

ve� informacij in isto�asno izrazili �ustva in razumevanje.  

Anketni vprašalnik vsebuje 18 vprašanj in je raz�lenjen na tri sklope vprašanj, ki so relevantni 

za namen našega prou�evanja, in sicer na: 

- dejavnike, ki vplivajo na odlo�itev za �ezmejno zdravljenje, 

- storitve �ezmejnega zdravstva, 

- demografske podatke. 

Uporabili smo vprašanja zaprtega tipa, z vnaprej pripravljenimi odgovori, s katerimi smo 

želeli pridobiti kratko potrditev. Nekaj vprašanj je v obliki petstopenjske Likartove lestvice, 

po kateri so anketiranci ocenjevali stopnjo strinjanja (od 1 – sploh se ne strinjam, do 5 – zelo 

se strinjam).  

Za merjenje razli�ne vrste uporabnikov smo uporabili izbrana vprašanja, saj so nam služila za 

interpretacijo podatkov. 

Telefonski vprašalnik o �ezmejnih storitvah je bil opravljen v popoldanskih urah, v �asu od 1. 

decembra do 31. decembra 2014. Vprašalnik smo izdelali s pomo�jo spletnega orodja 1ka na 

strani http://www.1ka.si/. 

Pred izvedbo vprašalnika smo zaprosili vodjo tima Reševanje zavarovalnih primerov dodatnih 

zdravstvenih zavarovanj za soglasje za razpolaganje z ob�utljivimi osebnimi podatki 

uporabnikov in soglasje tudi pridobili. Podatke smo pregledno uredili v tabeli s programom 

Excel.  

Pred izvedbo raziskave smo anketni vprašalnik testirali na manjšem vzorcu števila �ezmejnih 

uporabnikov iz bližnje okolice. Zaradi obsežne koli�ine podatkov smo analizo izdelali v 

programu SPSS, kjer bomo zadane hipoteze preverili. 

V zaklju�ku bomo na podlagi izidov študije, podali ugotovitve, predloge in priporo�ila izbrani 

zavarovalnici. 

4.6 Vzorec in profil odjemalca 

Po opravljenem telefonskem vprašalniku so nam pridobljeni podatki omogo�ili prikaz opisne 

statistike. Opisna statistika je podro�je statistike, ki raziskuje sestavo in zveze med 

opazovanimi podatki, npr. frekven�no porazdelitev, srednje vrednosti, razsevni diagram, 

koresponden�no analizo, ne vklju�uje pa statisti�nega sklepanja (Košmelj idr. 2002). Podatke 

za opisno statistiko smo v frekven�ni tabeli uredili in prikazali strnjene vrednosti. 
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Strukturo vzorca smo analizirali po spolu, starosti in trenutnem statusu. V analizo rezultatov 

raziskovanja smo vklju�ili vseh 92 pravilno izpolnjenih vprašalnikov, ki ga navadno 

ozna�imo z n (Košmelj idr. 2002). Pomeni velikost vzorca je n = 92 (preglednica 11). Vzorec 

je namenski, ker smo prou�evali posameznike, ki nam bodo o prou�evani zadevi omogo�ili 

kar najve� podatkov s podobnimi lastnostmi in izkušnjami, vezanimi na temo prou�evanja 

(Tratnik 2002, 70). 

Ciljna skupina so zavarovanci izbrane zavarovalnice, ki so v obdobju od 1. maja do 30. 

novembra 2014 koristili �ezmejne zdravstvene storitve. Enota je posamezen uporabnik ciljne 

skupine. 

V preglednici 11 je prikazana odzivnost oz. sodelovanje anketiranih z vidika vseh opravljenih 

vprašalnikov. 

Preglednica 11: Struktura anketnega vprašalnika 

Q1 Zanima me, ali ste ve�krat koristili �ezmejno zdravstveno storitev?  

  Odgovori Frekvenca Delež Veljavni Kumulativa 

Veljavni 

1 (Da) 21 23 % 23 % 23 %

2 (Ne) 71 77 % 77 % 100 %

Skupaj 92 100 % 100 %

 

V nadaljevanju bomo na podlagi dobljenih odgovorov uporabnika predstavili profil 

uporabnika, ker je za nadaljevanje študije pomembno razumevanje potreb uporabnika.  

4.7 Demografsko segmentiranje 

Med njimi je bilo 71 uporabnikov, ki so prvi� koristili �ezmejne storitve in 21 takšnih 

uporabnikov, ki so ve�krat koristili �ezmejne storitve. Rezultat je povezan tudi z rezultati 

anketnih vprašalnikov za uporabnike, v katerih je razvidno, da je ve�ina takšnih, ki prvi� 

koristijo �ezmejne storitve. Zvestoba, ki se nanaša na vedenje, se najpogosteje kaže skozi 

ponovne obiske (Šuster Erjavec 2013, 16).  

Katero storitev ste potrebovali od spodaj navedenih? Navajam nekaj storitev. Izberite prosim 

eno izmed spodaj navedenih storitev (n = 92).  



Slika 

Slika 13: Struktura vzorca po starosti glede na status

Iz slike 13 je razvidna razporeditev uporabnikov po statusu. Na

zdravstvenih storitev je starejših od 51 let

porast aktivnih in upokojenih starejših uporabnikov

na to, da starejši potrebujejo oz. koristijo ve

aktivni, je 59 %, sledijo upokojeni 25

Glede na starost smo anketirance razdelili na štiri

so prikazani na sliki 14 Spol (n

51 

Slika 12: Profil uporabnika – vrsta storitve 

: Struktura vzorca po starosti glede na status

je razvidna razporeditev uporabnikov po statusu. Najve� uporabnikov

je starejših od 51 let, najmanj pa starih do 30 let. Predpostavljamo, da 

porast aktivnih in upokojenih starejših uporabnikov, ki posegajo po �ezmejnih storitvah

na to, da starejši potrebujejo oz. koristijo ve� �ezmejnih storitev. Najve� uporabnikov, ki so še 

, sledijo upokojeni 25 %, šolajo�i 2 % in brezposelnih pa je 

Glede na starost smo anketirance razdelili na štiri starostne skupine, rezultati razvrš

Spol (n = 92). 

 

 

 

: Struktura vzorca po starosti glede na status 

orabnikov �ezmejnih 

do 30 let. Predpostavljamo, da 

ezmejnih storitvah, kaže 

� uporabnikov, ki so še 

pa je 6 %.  

 starostne skupine, rezultati razvrš�anja pa 



Slika 

Na sliki 14 smo tudi prikazali strukturo vzorca po spolu. Ve

69,57 %, 30,43 % anketiranih je moških.

4.8 Geografsko segmentiranje

S pomo�jo programa SPSS smo analizirali število 

ugotovitve prikazali v preglednici tudi grafi

tudi tako, da vrišemo vrednosti podatkov. Ustrezni 

1999, 48). Najve� uporabnikov je bilo iz obalno

Slika 15

Kakovost storitev opredeljujeta Parasuraman

subjektivnega in objektivnega

je odjemal�eva celovita ocena tega
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Slika 14: Struktura vzorca po spolu 

prikazali strukturo vzorca po spolu. Ve�ina je ženskega spola, tj. 

anketiranih je moških. 

Geografsko segmentiranje 

grama SPSS smo analizirali število �ezmejnih uporabnikov po regijah in 

ugotovitve prikazali v preglednici tudi grafi�no. Geografsko razširjenost lahko prikazujemo 

tudi tako, da vrišemo vrednosti podatkov. Ustrezni grafikon imenujemo kartogram (Košmelj 

 uporabnikov je bilo iz obalno-kraške regije, najmanj pa iz dolenjske regije. 

15: Struktura uporabnikov po regijah 

Kakovost storitev opredeljujeta Parasuraman, Zeithaml in Berry 

objektivnega zaznavanja kakovosti storitve. Vrednost storitev v tej zvezi pa 

eva celovita ocena tega, kar je dobil, za tisto, kar je dal (Snoj 1998

 

ina je ženskega spola, tj. 

ezmejnih uporabnikov po regijah in 

no. Geografsko razširjenost lahko prikazujemo 

grafikon imenujemo kartogram (Košmelj 

najmanj pa iz dolenjske regije.  

 

erry (1988) kot zmes 

. Vrednost storitev v tej zvezi pa 

za tisto, kar je dal (Snoj 1998, 23). 



 

53 

Preglednica 12: Struktura uporabnikov po regijah 

Regija 
Št. 

uporabnikov 
Delež 
(v %) 

Vklju�ene ob�ine 

Obalno-kraška 42 46 Sežana, Postojna, Ilirska Bistrica, Jelšane, Pivka, 
Dekani, Pobegi, Izola, Se�ovlje, Ankaran, Koper, 
Portorož 

Pomurska 14 15 Ma�kovci, Lendava, Ljutomer, Sv. Jurij ob Š�avnici, 
Kuzma, Murska Sobota, Beltinci, �renšovci, Tišina 

Podravska 11 12 Maribor, Majšperk, Ruše, Pesnica, Goriška, Slovenska 
Bistrica, Ho�ko Pohorje, Orehova vas, Zgornja 
Korena 

Osrednje Slovenska 8 9 Litija, Izlake, Ljubljana 

Severno Primorska 7 8 Ajdovš�ina, Ren�e, Cerkno, Nova Gorica 

Savinjska 5 6 Celje, Griže, Šentjur, Rogaška Slatina 

Gorenjska 4 3 Šen�ur, Kranj, Trži� 

Dolenjska 1 1 Gradac 

�� 92 100 ��

 

V okviru managementa kakovosti storitev ima merjenje kakovosti storitev usodno vlogo, saj 

daje povratne informacije o zna�ilnostih zaznavanja kakovosti storitev s strani odjemalcev 

(Snoj 1998, 177). Skladno s ciljem v nalogi smo se usmerili v razumevanje uporabnika in s 

pomo�jo odgovorov uporabnika (s kvalitativno raziskovalno metodo smo merili vedenje in 

ugotovili – oblikovali tržne segmente) zabeležili njegovo vedenje. Z uporabnimi podatki smo 

ugotavljali zna�ilnosti odjemalcev in s postopkom segmentiranja opredelili profil uporabnika. 

Z izrazom segmentiranje trga razumemo njegovo razdelitev na skupine potrošnikov, ki jih 

vežejo dolo�ene skupne zna�ilnosti (Devetak 2000, 87).  
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Preglednica 13: Profil uporabnika 

    N V % 

Ali ste ve�krat  koristili �ezmejno zdravstveno storitev?  

Da. 21 23 

Ne. 77 77 

Kje ste izvedeli o možnosti koriš�enja zdravstvenih storitev? 

Na spletu. 12 13 

Pri prijateljih, znancih. 46 50 

V zavarovalnici. 2 2 

Pri zdravniku. 30 33 

V lekarni. 2 0 

Kateri dejavniki  vplivajo na odlo�itev za �ezmejno zdravstveno storitev?  

Nujno zdravljenje. 87 87 

Krajša �akalna doba. 89 89 

Cenejše zdravljenje. 82 82 

Bolj usposobljeno osebje. 83 83 

Bolj napredne storitve. 87 87 

Drugo. 2 2 

Ali ste bili pri zasebniku ali v javnem zavodu?  

Zasebni zdravnik. 77 77 

Javni zavod. 1 1 

Drugo. 9 9 

Izberite: kje, v kateri državi ste koristili storitev? 

V Italiji. 39 39 

Na Hrvaškem. 34 34 

Na Madžarskem. 3 3 

V Avstriji. 12 12 

Drugod. 12 12 

Katero od spodaj navedenih storitev ste potrebovali? 

Ambulantni spec. pregled. 58 58 

Ambulantni spec. poseg. 19 19 

Bolnišni�ni poseg. 2 2 

Rehabilitacijo, terapijo. 2 2 

Zdravila. 11 11 

Drugo. 8 8 

Ali imate pri AS-u sklenjena tudi druga zavarovanja poleg dodatnega zdravstvenega zavarovanja? 

Zdravstveno. 92 92 

Premoženjsko. 51 51 

Življenjsko. 19 19 

Drugo. 1 1 

 



Slika 16: Zadovoljstvo uporabnikov s posameznimi dejavniki

Kotler in Keller (2006, 271) je razdelil segmentacijska merila na štiri osn

demografska, geografska, psihografska in vedenjska 

segmentiranje smo kot kriterij uporabili merila

anketirance spraševali tudi o sklenjenih zavarovanjih.

Vedenjske zna�ilnosti obi�ajno uporabljamo kot izhodiš

(Gabrijan in Snoj 1996, 60). Oblikovali smo tudi homogeno skupino upo

status in starost. S pomo�jo segmentiranja 

tiste, ki so koristili zdravstvene storitve doma

zdravstvene storitve. 

Ali imate pri AS-u sklenjena tudi druga zavarovanja poleg dodatnega 

zavarovanja? Prosim vas izberite ustrezno

odgovorov za zavarovanje (n =

Slika 17: Profil uporabnika 

S prou�evanjem vedenja uporabnikov smo razlikovali 

�ezmejne storitve (23 %) in takšne, ki so prvi
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: Zadovoljstvo uporabnikov s posameznimi dejavniki

271) je razdelil segmentacijska merila na štiri osn

demografska, geografska, psihografska in vedenjska merila (Možina idr. 2002, 228). 

segmentiranje smo kot kriterij uporabili merila, ki zajemajo razli�ne dimenzije, ker smo 

aševali tudi o sklenjenih zavarovanjih.  

�ajno uporabljamo kot izhodiš�e za nadaljnje segmentiranje 

1996, 60). Oblikovali smo tudi homogeno skupino upo

�jo segmentiranja smo oblikovali dve skupini uporabnikov

koristili zdravstvene storitve doma, in tiste, ki so se odlo

u sklenjena tudi druga zavarovanja poleg dodatnega 

Prosim vas izberite ustrezno vrsto navedenih zavarovanj

= 92).  

: Profil uporabnika – sklenjena zavarovanja

evanjem vedenja uporabnikov smo razlikovali tudi tiste uporabnike, ki so 

) in takšne, ki so prvi� koristili �ezmejne storitve (77
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: Zadovoljstvo uporabnikov s posameznimi dejavniki 

271) je razdelil segmentacijska merila na štiri osnovne skupine: 

merila (Možina idr. 2002, 228). Za 

ne dimenzije, ker smo 
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Najprej nas je zanimalo, kje je uporabnik iskal informacije o �ezmejnem zdravljenju. Na 

vprašanje »Kje ste izvedeli o možnosti koriš�enja zdravstvenih storitev?« je polovica 

anketiranih odgovorila, da pridejo do informacij pri prijateljih, znancih, sorodnikih ipd. 

Kot navaja Poto�nik (2000, 32) so to informacije iz osebnih virov, ki oblikujejo stališ�a in so 

najbolj u�inkovite. Velik vpliv na to (33 %) ima zdravnik, ki svetuje uporabniku, in kot smo 

ugotovili ponuja tudi informacije o �ezmejnem zdravljenju. Da je pomemben odnos med 

zdravnikom in uporabnikom, je potrdila raziskava združenja zdravstvenih zavodov, decembra 

2013 (Nakrst 2014). Odgovornost za uspešno zdravljenje ne more biti samo na strani bolnika, 

saj je bolnik že tako obremenjen s sprejemanjem bolezni in z iskanjem uspešnega zdravljenja. 

V tem odnosu je pomembno, da uporabnik �uti, da je pomemben, da je poslušan in uslišan, saj 

mu to omogo�a ob�utek varnosti. Kakovost osebja je tista dimenzija, prek katere porabnik 

oceni proces nudenja storitve. 

Koncept temelji na ugotovitvah nordijske šole. Kakovost osebja vpliva na porabnikovo 

zaznavo procesa in se nanaša na osebje, ki to storitev ponuja (Šuster Erjavec 2013, 13). 

Lahko torej predpostavljamo, da so se odlo�ili za koriš�enje �ezmejnih storitev na podlagi 

informacij, ki jih niso iskali, temve� so jih sproti prejeli (mnenje zdravnika). Spoznali smo 

torej koristna dejstva za zavarovalnico. 

Kaj je vzrok, da so se anketiranci odlo�ili za �ezmejno zdravstveno storitev, je pomembno 

vprašanje. Med odgovori uporabnikov ni veliko razlik. Med dejavniki, ki vplivajo na 

odlo�itev za �ezmejno zdravstveno storitev je najvišji delež (89 %) pripisati krajši �akalni 

dobi (x = 4,46), enak delež (87 %) predstavlja nujno zdravljenje in bolj napredne storitve 

(x = 4,40), sledita (83 %) bolj usposobljeno osebje in (82 %) cenejše zdravljenje.  

Iz podatkov opisne statistike lahko jasno razberemo, da je za uporabnike najpomembnejša 

hitra dostopnost in nujnost zdravljenja, sledijo kakovost in tudi drugi dejavniki, ki prav tako 

vplivajo na odlo�itev za �ezmejno zdravljenje. 

Ve� kot polovica, kar predstavlja 77 % anketirancev, je bilo pri zasebniku in ne v javnem 

zavodu, drugi so potrebovali zdravila za zdravljenje, ki v Sloveniji niso dosegljiva. V 

anketnem vprašalniku smo anketirancem zastavili tudi vprašanje »Kje, v kateri državi so 

storitev koristili?« 

Iz preglednice 13 je razvidno, da se je najve� anketiranih odpravilo po storitve v Italijo 47 % 

(39), 42 % (33) na Hrvaško, 8 % (7) v Avstrijo, in najmanj 8 % (4) na Madžarsko. 

Z analizo podatkov o profilu uporabnika bomo v nadaljevanju ugotovili, ali obmejni 

uporabniki koristijo ve� storitev, in interpretirali rezultate.  
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Ve� kot polovica anketiranih (58 %) je potrebovala specialisti�ne storitve, 20 % anketiranih 

pa specialisti�ni poseg. Iz slike 12 je razvidno, da je (11 %) takšnih uporabnikov, ki so 

potrebovali zdravila, ki v Sloveniji niso dosegljiva. Nizek delež (2 %) je takšnih, ki so 

potrebovali rehabilitacijo in bolnišni�ni poseg. 

Za merjenje vrste storitev glede na starost smo uporabili lestvico, na kateri je bilo treba 

ozna�iti vrsto storitve, zato smo za lažjo obdelavo podatkov izdelali frekven�no porazdelitev 

vzorca, ki je razvidna na sliki 14. Iz preglednice 13 je prav tako razvidno, da je ve� kot 

polovica anketiranih, tj. 58 odgovorilo, da so potrebovali diagnosti�ne specialisti�ne preglede. 

Med uporabniki, ki so koristili diagnosti�ne preglede, in sicer za vid, je najve�, tj. 22, starejših 

od 51 let ali ve�. Tudi sicer je med anketiranci 48 takšnih, ki so potrebovali �ezmejne storitve 

in so starejši od 51 let ali ve�.  

Iz anketnega vprašalnika smo dobili tudi podatek o zdravstvenem zavarovanju. V raziskavi 

smo se za spremenljivko o številu zavarovanj odlo�ili za uporabo izraza »premožnejši«, da bi 

lahko ugotovili (preverili hipotezo) statisti�no zna�ilne razlike med uporabniki. 

Na vprašanje »Ali imate pri AS-u sklenjena tudi druga zavarovanja poleg dodatnega 

zdravstvenega zavarovanja?« je najve� uporabnikov, in sicer 51 % takšnih, ki imajo tudi 

premoženjsko zavarovanje, sledijo tisti z življenjskim (19 %), najnižji odstotek (1 %) pa za 

druga zavarovanja. Prav tako smo za potrebe ugotavljanja vrste zavarovanja uporabili vzorec 

glede na starost. Z odgovori na vprašanja o sklenjenih drugih zavarovanjih pri AS-u smo z 

analizo podatkov želeli pridobiti profil zavarovanca – uporabnika �ezmejne zdravstvene 

storitve, in ugotovili, da je 34 anketirancev takšnih, ki imajo poleg dodatnega zdravstvenega 

zavarovanja tudi nadstandard. Ve� kot polovica, kar predstavlja 53 %, je starejših od 51 let ali 

ve� s sklenjenim nadstandardnim zavarovanjem, 21 % v skupini od 41 do 50 let, 24 % v 

skupini od 31 do 40 let in najmanj (3 %) v skupini do 30 let. 

Anketirancem smo seveda zastavili še vprašanja, ki se nanašajo na zadovoljstvo s �ezmejno 

storitvijo. Izmed vseh anketirancev je bilo 90 % zadovoljnih, 90 % bi storitev priporo�ilo 

prijateljem, znancem, sorodnikom, 90 % anketirancev je izpolnilo svoja pri�akovanja. Tudi z 

višino izpla�ane škode je bila ve� kot polovica anketirancev (51 %) zadovoljnih. Med vsemi 

anketiranci jih je 9 % takšnih, ki so bili nezadovoljni zaradi nizkega izpla�ila. 3 % 

anketirancev so navedli drug vzrok nezadovoljstva. Zadovoljstvo uporabnikov s posameznimi 

dejavniki smo prikazali na sliki 15. 
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4.9 Multivariatna statisti�na analiza 

Na podlagi informacij, ki jih imamo o vzorcu, smo za zahtevnejše analize uporabili sklepno 

statistiko, katere pomen ne izhaja iz številk, pa� pa iz besed. Sklepna statistika omogo�a, da 

raziskujemo statisti�ne zna�ilnosti s pomo�jo vzorca ob uporabi posebnih testov (Kneževi� 

2004, 151). 

Ugotavljali smo empiri�ne frekvence, ki smo jih pridobili z anketnim vprašalnikom in 

odražajo stvarno (empiri�no) stanje med anketiranci. Na podlagi ugotovitev, ki izhajajo iz 

empiri�nih frekvenc, smo za izra�un razlik med dvema spremenljivkama s pomo�jo t-testa 

ugotovili, ali so razlike statisti�no pomembne ali ne. Ob taki statistiki se vedno vprašamo, 

kolikšni napaki se izpostavimo, ko iz rezultatov, ki smo jih dobili na vzorcu, posplošujemo 

dolo�ene lastnosti populacije. 

Statisti�na zna�ilnost je stopnja tveganja, ki smo jo pripravljeni sprejeti za zavra�anje naše 

ni�elne hipoteze (Kneževi� 2004, 149). Kjer je raven statisti�ne pomembnosti 0,05 ali manj, 

zavrnemo (ni�elno) hipotezo (neodvisnosti), kjer je vrednost ve�ja od 0,05, pa je ne 

zavrnemo. Vsa poro�anja spremljajo tabele z empiri�nimi frekvencami. 

Na podlagi vzor�nih podatkov med uporabniki smo primerjali razlike med skupino 

koristnikov �ezmejnih storitev in skupino nekoristnikov, pri �emer nas je zanimalo, ali 

spodnja hipoteza drži.  

H1: Starejši uporabniki koristijo ve� storitev �ezmejnega zdravstva. 

V preizkusu jo bomo ali zavrnili ali potrdili. Imamo podatke o uporabnikih, ki smo jih 

razdelili v dve skupini po starosti in spremenljivko o koriš�enju �ezmejnih storitev. Za prikaz 

preizkusa smo izbrali preprost primer spremenljivk, ki smo ga preizkusili s t-testom za 

primerjavo aritmeti�nih sredin dveh neodvisnih spremenljivk.  

Aritmeti�na sredina je najbolj znana srednja vrednost, ki jo bomo ozna�ili s simbolom M 

(Košmelj 1999, 131). Aritmeti�no sredino se izra�una iz vrednosti y številske spremenljivke 

Y, �e se vsoto vrednosti deli s številom vrednosti N (Košmelj idr. 2002). 

Iz tabele je razvidno, da je v povpre�ju 3,4 takšnih uporabnikov, ki so že koristili �ezmejne 

storitve, in 3,2 uporabnikov, ki so prvi� koristili �ezmejne zdravstvene storitve. Na vzorcu je 

aritmeti�na sredina uporabnikov, ki so že koristili �ezmejno storitev ve�ja od aritmeti�ne 

sredine uporabnikov, ki so prvi� koristili �ezmejno storitev. 

Neizena�enost razberemo iz parametra variabilnosti (Košmelj 1999, 169). Variabilnost na 

vzorcu tistih uporabnikov, ki so prvi� koristili �ezmejne zdravstvene storitve je ve�ja od 

variabilnosti uporabnikov, ki so že koristili �ezmejno storitev.  
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V preglednici 14 primerjamo deleže in ugotovimo, da je 39 % starejših uporabnikov, ki so 

prvi� koristili �ezmejne storitve, in 14 % takšnih, ki so že koristili �ezmejne storitve. En 

koristnik ni zaupal svoje starosti, zato je koristnikov 91.  

Preglednica 14: Povpre�na stopnja uporabnikov glede na starost 

Koristniki zdravstvenih storitev v tujini N 
Aritmeti�na 

sredina 
Standardni 

odklon 
Standardna napaka 
aritmeti�ne sredine 

Nekoristnik 99 46,43 13,127 1,32 

Koristnik 91 53,1 13,051 1,37 

 

Preglednica 15: T-test za neodvisna vzorca za preverjanje statisti�no zna�ilnih razlik 
med uporabniki po starosti glede na koriš�ene zdravstvene storitve 
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95 % Interval 
zaupanja razlike 

Spodnja 
meja 

Zgornja 
meja 

Predpostavka o enakosti 
varianc 

0,038 0,846 –3,506 188 0,001 –6,665 1,901 –10,415 –2,914

Predpostavka o 
neenakosti varianc  

 –3,506 188,836 0,001 –6,665 1,901 –10,414 –2,915

 

Ker smo želeli izvedeti, ali je razlika dovolj velika, smo izvedli Levenov test o enakosti 

varianc (F-test). 

F-test je test, ki temelji na F porazdelitvi ustrezne statistike, npr. test enakosti varianc v dveh 

populacijah ob predpostavki, da se spremenljivka v populacijah porazdeljuje normalno 

(Košmelj idr. 2002). Tabela z rezultati o enakosti varianc in rezultati dveh testov povpre�ij 

vzorcev izpiše rezultat dveh t-testov o enakosti povpre�ij v dveh skupinah. Pravi test 

izberemo na osnovi rezultata testa o enakosti varianc. 

Rezultat Levenovega testa pokaže, da ima (F-statistika) vrednost 0,038 pri stopnji zna�ilnosti 

p = 0,846, torej sta varianci enaki. Na podlagi F-testa upoštevamo ustrezen t-test iz tabele. 

Vrednost t-testa znaša –3,506 pri stopnji zna�ilnosti p = 0,001. 

V izpisu ra�unalniškega programa PSPP pomeni df (degress of freedom) število prostostnih 

stopinj, ki ga uporabljamo za raven statisti�ne pomembnosti. Raven statisti�ne pomembnosti 

je P = 0,001, kar pomeni, da je tveganje nizko, zato hipotezo lahko potrdimo. Razlika med 

skupinama po starosti glede na koriš�ene �ezmejne storitve je statisti�no pomembna, zato s t-

testom porazdelitev hipoteze lahko potrdimo. 
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Sklep: Rezultat testa kaže odstotek vseh uporabnikov po razrednih starostih. Zna�ilnosti, ki se 

kažejo, so nižje od standardne stopnje zna�ilnosti 0,05, zato so razlike statisti�no zna�ilne 

med skupinama uporabnikov po starosti glede na koristnike in nekoristnike �ezmejnih 

zdravstvenih storitev. Hipotezo, da so nekoristniki v povpre�ju mlajši, koristniki pa starejši, 

lahko potrdimo, ker so nekoristniki �ezmejnih zdravstvenih storitev statisti�no zna�ilno mlajši 

od koristnikov teh storitev. 

S t-testom neodvisnih spremenljivk smo ugotavljali tudi, ali razdalja vpliva na koriš�enje 

zdravstvenih storitev med uporabniki. Zastavili smo naslednjo hipotezo: 

H2: Obmejni uporabniki koristijo ve� �ezmejnih zdravstvenih storitev. 

Za spremenljivko kraj bivanja smo anketirance spraševali o bivališ�u in evidentirali ustrezno 

poštno številko. Kasneje smo pri analizi podatkov ugotovili, da je podatek neustrezen, zato 

smo spremenljivko kraj bivanja popravili v programu SPSS v oknu orodja data editor. Na ta 

na�in smo pridobili podatek o razdalji od kraja bivanja do kraja sosednje države, kjer je bila 

storitev opravljena. Želeli smo ugotovili oddaljenost od kraja bivanja, zato smo uporabili 

aplikacijo Google (2015). Pridobili smo podatek o razdalji, v kilometrih od kraja bivanja do 

kraja sosednje države, kjer je bila storitev opravljena in to evidentirali kot novo vrednost 

spremenljivke (priloga 2). Na enak na�in smo pridobili podatke tudi za uporabnike, ki so 

koristili zdravstveno storitev v Sloveniji, torej nekoristnike �ezmejnih zdravstvenih storitev. 

Preglednica 16: Povpre�na stopnja uporabnikov glede na razdaljo v kilometrih 

Koristniki zdravstvenih storitev v tujini. N 
Aritmeti�na 

sredina 
Standardni 

odklon 
Standardna napaka 
aritmeti�ne sredine 

Nekoristnik 100 21,59 38,401 3,840 

Koristnik 92 48,13 41,651 4,342 

 

Preglednica 17: T-test za neodvisna vzorca za preverjanje statisti�no zna�ilnih razlik v 
kilometrih razdalje glede na koriš�ene zdravstvene storitve med 
uporabniki 
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  –4,578 184,99 0 –26,54 5,797 –37,977 –15,104
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Rezultati dveh testov kažejo vrednost Levenovega testa (F-testa), ki ima vrednost 4.416 pri 

stopnji zna�ilnosti p = 0,037. Na podlagi F-testa upoštevamo ustrezen t-test iz tabele, ki znaša 

–4,594 pri stopnji zna�ilnosti p = 0,000. 

Sklep: T-statistika in njena signifikanca pokažeta, da gre za statisti�no zna�ilne razlike med 

skupinama uporabnikov v kilometrih razdalje glede na koristnike in nekoristnike �ezmejnih 

zdravstvenih storitev. Pri nekoristnikih je razdalja v kilometrih krajša in so torej statisti�no 

zna�ilne razdalje krajše od koristnikov �ezmejnih zdravstvenih storitev. Sklepamo, da 

obmejni uporabniki koristijo manj �ezmejnih storitev kakor ostali uporabniki iz drugih 

obmo�ij v notranjosti Slovenije, kar je nasprotno od predpostavke H2, da obmejnih uporabniki 

koristijo ve� �ezmejnih zdravstvenih storitev, zato hipotezo zavrnemo.  

Za spremenljivko premožnejši smo v analizi že opisali odgovore na vprašanje »Ali imate pri 

AS-u sklenjena tudi druga zavarovanja poleg dodatnega zdravstvenega zavarovanja?« za 

skupino koristnikov (�ezmejnih uporabnikov). Sedaj pa domnevamo, da premožnejši 

uporabniki koristijo ve� �ezmejnih storitev, zato bomo testirali še tretjo hipotezo med 

uporabniki, ki se glasi:  

H3: Premožnejši uporabniki koristijo ve� �ezmejnih storitev. 

Tudi v tretjem preizkusu smo uporabili t-test, ker imamo dva vzorca, in sicer koristnike po 

številu zavarovanj. 

Iz opisne statistike je razviden podatek o številu zavarovanj za anketirane uporabnike, in sicer 

parameter izkazuje najmanjše število (Xmin = 1) in najvišje (Xmax = 6) zavarovanj. Najvišje 

število zavarovanj ima le 4,3 % zavarovancev. Iz zbranih podatkov smo ocenili povpre�no 

število zavarovanj, in sicer, imajo zavarovanci v vzorcu sklenjenih povpre�no 2,5 zavarovanj. 

Pred izvedbo t-testa smo preverili predpostavko enakosti varianc. Iz Levenovega testa (F-

testa) je razvidna vrednost 1,218 pri stopnji zna�ilnosti p = 0,271. Predpostavljamo torej 

enakost varianc in upoštevamo ustrezni t-test v prvi vrstici iz tabele, ki znaša –0,896 pri 

stopnji zna�ilnosti p = 0,371. Stopnja zna�ilnosti je višja od 0,05, zato hipoteze ne moremo 

potrditi. 

Sklep: T-statistika in njena signifikanca pokažeta, da ne moremo govoriti o statisti�no 

zna�ilnih razlikah med skupinama uporabnikov po številu zavarovanj glede na koristnike 

�ezmejnih storitev in nekoristnike �ezmejnih storitev. Nekoristniki imajo v povpre�ju malo 

manj zavarovanj kot koristniki, zato razlika ni statisti�no zna�ilna. Hipotezo, da premožnejši 

uporabniki koristijo ve� �ezmejnih storitev, ne moremo potrditi. 
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Preglednica 18: Povpre�na stopnja uporabnikov glede na število zavarovanj 

Koristniki zdravstvenih storitev v tujini. N 
Aritmeti�na 

sredina 
Standardni 

odklon 
Standardna napaka 
aritmeti�ne sredine 

Nekoristnik 100 2,18 1,473 0,147 

Koristnik 89 2,36 1,255 0,133 

 

Preglednica 19: T-test za neodvisna vzorca za preverjanje statisti�no zna�ilnih razlik 
med porabniki zdravstvenih storitev glede na število zavarovanj 
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1,218 0,271 –0,896 187 0,371  –0,18 0,200 –0,575 0,216

Predpostavka o 
neenakosti varianc  

   –0,905 186,654 0,367 –0,18 0,198 –0,571 0,212

 

4.10 Rezultati raziskave in analiza odgovorov 

Zbrane podatke smo analizirali s programom SPSS. V prvem delu smo prou�evali dejavnike, 

ki opredeljujejo uporabnikovo pripravljenost za izbiro �ezmejne zdravstvene storitve. Na 

podlagi izbranih dejavnikov smo izlo�ili tiste, ki vplivajo na vedenje uporabnikov pri 

odlo�itvi koriš�enja storitev v tujini. Skladno s predhodno prou�enimi dejavniki za koriš�enje 

�ezmejne storitve smo izdelali model raziskave, pri �emer je bila odvisna spremenljivka 

vedno �ezmejna storitev. Osnovno vprašanje koriš�enja �ezmejnih storitev smo predhodno 

analizirali tudi z osnovno hipotezo (H0). V drugem delu smo s pomo�jo t-testa in analize 

variance o zna�ilnostih glede na �ezmejno storitev preverili hipoteze, ki smo jih povzeli z 

modelom na sliki 18. 

 

Starejši uporabniki → H1 0,001 t = –3,506 
 

Koriš�enje 
�ezmejnih 

storitev�

 �
 

  
Obmejni uporabniki → H2 0,000 t = –4,594 ↔ 

 �
 

  
Premožnejši uporabniki → H3 0,371 t = –0,896 

 
Slika 18: Model raziskave in rezultati raziskovalnih hipotez 

Statisti�na zna�ilnost je pri p � 0,05. 
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Slika predstavlja model raziskave z rezultati in ponazarja odnose med prou�evanimi 

spremenljivkami v hipotezah 1, 2 in 3. Ugotovili smo, da obstajajo priložnosti za razvoj novih 

produktov. Za merjenje osnovnega vprašanja smo na podlagi sekundarnih podatkov vse 

dejavnike vpliva prou�ili in ugotovili, da ima �akalna doba najve�ji vpliv na koriš�enje 

�ezmejnih storitev. Prav tako pokaže javnomnenjska raziskava Mediane, da so prebivalci 

Slovenije iz vzorca s storitvami v javnem zdravstvu kot tudi s storitvami koncesionarjev v 

povpre�ju zelo zadovoljni in da imajo pla�niki hitrejši dostop do kakovostnejših zdravstvenih 

storitev. Pri prou�evanju cen storitev smo ugotovili, da se cene zdravstvenih storitev v 

Sloveniji v primerjavi s Hrvaško in z Italijo malo razlikujejo, medtem ko so drugod višje. 
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5 SKLEP 

Obravnavali smo problematiko na podro�ju zdravstva, in sicer uvedbo nove direktive na 

podro�ju �ezmejnega zdravstva. V uvodnem delu smo opisali osnovne definicije zdravja, ki 

so povezani z našim podro�jem raziskovanja. Opredelili smo zdravstveni sistem v Sloveniji in 

izven meja Slovenije. Na trgu obstajajo razli�ne ureditve zdravstvenih sistemov, ki jim je 

skupno prizadevanje po izboljšanju zdravja prebivalcev. V evropski študiji (Wismar idr. 

2011) so predstavljene razli�ne ureditve, ki morajo vsebovati naslednje stati�ne in dinami�ne 

zna�ilnosti: imajo razli�ne sisteme, razli�no vsebino košarice, merljive stroške, geografske 

zna�ilnosti, razpoložljivost oz. dostopnost, želje in organizacijske ovire. V Sloveniji imamo 

dobro delujo�o ureditev javnega zdravstva z visoko ravnijo pravic iz OZZ, ki jo obvladuje 

država. S pomo�jo podatkov iz letnih poro�il ZZZS smo analizirali na�rtovano zdravljenje v 

obdobju od 2010 do 2014. Po spremembi ureditve sem tudi sama pri�akovala, da bo 

povpraševanje po �ezmejnih storitvah naraslo. Na podlagi sekundarnih virov smo ugotovili, 

da število �ezmejnih storitev na splošno naraš�a, torej tudi v drugih dveh zavarovalnicah, ki 

izvajata zdravstveno zavarovanje. Zbrane podatke smo povzeli in prikazali tudi grafi�no.  

Seznanili smo se z dosedanjo uredbo in uveljavljeno direktivo in na kratko povzemamo 

primerjavo in spremembe na tem podro�ju: 

- z uredbo je potrebna predhodna odobritev in ni tveganja za dodatne stroške, 

- predhodna odobritev z direktivo ni potrebna (le izjemoma) in obstaja tveganje za dodatne 

stroške. 

V nadaljevanju smo se osredoto�ili na vsebino direktive. Direktiva 2011/24/EU je veljavna od 

2013 v slovenskem pravu in predpisuje ureditev, ki vpliva na trženje zdravstvenih storitev v 

državah EU. Z uveljavitvijo direktive so zdravstvene storitve v Sloveniji konkuren�ne in 

enako drži za zdravstvene storitve izven meja Slovenije. Direktiva š�iti uporabnika in javno 

zdravje, ponuja rešitve in vzpostavlja pogoje za koriš�enje storitev v tujini, ki so opredeljene z 

zakonskim okvirom. Z vidika mednarodnega trženja sodijo tako zdravstveno svetovalne kot 

tudi zavarovalniške storitve med najbolj uveljavljene storitve in so izrednega pomena v 

gospodarstvu. Osnova za izkaz razvoja gospodarstva je BDP in v tem okviru prikažemo vlogo 

storitev na trgu. Vir podatkov, ki izkazujejo strukturo izdatkov za zdravstvo v primerjavi z 

ve�ino drugih držav prikazujejo Eurostat in UMAR. Finan�ni kazalniki na mednarodnih trgih 

glede pla�ila iz žepa izkazujejo, da je treba okrepiti podro�je �ezmejnih zdravstvenih storitev 

s pove�anjem ustrezne ponudbe ali s primerno finan�no motivacijo uporabnikov. Treba se je 

prilagajati spremembam, ki omogo�ajo liberalizacijo storitev na trgu in ob tem nenehno 

spremljati vedenje potencialnih in obstoje�ih uporabnikov oz. zavarovancev, ki uporabljajo te 

storitve. Seveda je to za zavarovalnico koristno, ker raziskovanje ponuja nove poglede in 

razkriva nove dejavnike, ki vplivajo na vedenje uporabnikov. V naši študiji smo prou�evali 

dejavnike, ki so trenutno relevantni za našo študijo. Zavarovalnica lahko z nadaljnjim 

raziskovanjem pridobi dragocene podatke o uporabnikovem vedenju in na podlagi ustreznih 
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dejavnikov za segmentacijo bi lahko oblikovali produkte, ki ustrezajo na kožo izbranim 

zavarovancem.  

Zaradi spremenjenega vedenja uporabnikov je bil temeljni namen magistrske naloge ugotoviti 

in opredeliti dejavnike, ki neposredno vplivajo na uporabnikovo izbiro med tujimi 

zdravstvenimi storitvami. Zato smo opredelili tri dejavnike, ki vplivajo na koriš�enje 

�ezmejnih storitev in isto�asno pomenijo vzrok za koriš�enje �ezmejnih storitev. Pri vseh treh 

dejavnikih smo zaznali, da je �akalna doba v najvišjem deležu vzrok za izbor �ezmejnih 

storitev. Poleg tega smo dejavnika kakovost storitev in ceno tudi prou�ili. Raziskava javnega 

mnenja o zasebnem zdravstvu v Sloveniji (2013) potrdi, da kakovost storitev vpliva na 

zadovoljstvo uporabnikov. Opravljena raziskava na podlagi primarnih podatkov cen 

zdravstvenih storitev in objavljenih spletnih cenah, kaže, da so cene v Sloveniji nižje v 

primerjavi s sosednjimi državami. Glede na to, da je �akalna doba v Sloveniji dolga, tujci 

naših zdravstvenih storitev ne bodo uporabljali in jih tudi zaradi slabega trženja slovenskih 

zdravstvenih storitev ne bodo koristili.  

V študiji smo na primeru izbrane zavarovalnice opravili telefonsko anketo v �asu od 1. 

decembra 2014 do 31. decembra 2014. V raziskavo smo vklju�ili uporabnike, ki so v �asu od 

1. maja do 30. septembra 2014 koristili �ezmejne zdravstvene storitve. Med njimi smo 

namensko zbrali 92 anketirancev, ki so odgovorili na zastavljena vprašanja. Tudi primarni 

podatki so pokazali, da na izbiro �ezmejne zdravstvene storitve vpliva dolga �akalna doba.  

V anketnem vprašalniku smo spoznali vedenjske, demografske, psihografske, geografske 

zna�ilnosti uporabnikov ter njihovo zadovoljstvo s storitvami. Rezultati raziskovanja analize 

uporabnikovega profila so pokazali, da smo anketirali zavarovance, ki so že zdravstvene 

storitve koristili, in takšne, ki prvi� koristijo �ezmejne storitve. Iz prou�evanih odgovorov 

smo razbrali, da so anketiranci ve�inoma koristili �ezmejne storitve na podlagi priporo�ila 

ljudi, ki jim zaupajo. Najpogosteje so dobili informacijo pri prijateljih, na drugem mestu pa je 

to bil zdravnik. Vzorec je zajemal ve� žensk kot moških, anketirance smo razdelili glede na 

starost v pet starostnih skupin, povpre�na starost pa je bila ve� kot 50 let. Podobno kot pri 

starosti smo anketirance razdelili v pet statusnih skupin in najve� je bilo aktivnih. Za lažje 

razumevanje smo ti dve skupini povezali in analizirali vrednosti pripadajo�ih spremenljivk. 

Med 92 anketiranci je najve� takšnih (78 %), ki so koristili specialisti�ne storitve, Ugotavljali 

smo tudi, kje so storitve koristili, in ugotovili, da je bila Italija najbolj obiskana (39 %), sledi 

Hrvaška (34 %), posledi�no je zato najve� uporabnikov z Obalno-kraškega obmo�ja. 

Ta rezultat je pomembna informacija za ponudbo zavarovalnice in oblikovanje novih 

zavarovalnih produktov na tem obmo�ju. Pri tem je treba izpostaviti, da je v tej regiji najve� 

�ezmejnih uporabnikov tudi zato, ker so cene zdravstvenih storitev v Italiji in na Hrvaškem 

primerljive s slovenskimi, medtem ko so drugod višje. Upoštevali smo tudi razdaljo in pri tem 

potni strošek, ki jo je uporabnik imel.  
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V nadaljevanju smo analizirali dobljene odgovore, povezane z zadovoljstvom. Izmed vseh 

anketirancev je bilo 90 % zadovoljnih, 90 % bi storitev priporo�ilo prijateljem, znancem, 

sorodnikom, 90 % anketirancev je izpolnilo svoja pri�akovanja. Tudi z višino izpla�ane škode 

so bili anketiranci, ve� kot polovica (51 %) zadovoljni. Med vsemi anketiranci je 9 % takšnih, 

ki so bili nezadovoljni zaradi nizkega denarnega izpla�ila. 3 % anketirancev so navedli drug 

vzrok nezadovoljstva. Sklepamo, da na nezadovoljstvo vpliva tudi neizkušenost in 

neozaveš�enost uporabnika, saj obstaja s s koriš�enjem �ezmejnih storitev tveganje za 

dodatne stroške, kot smo to raziskali s pomo�jo sekundarnih podatkov. Za zavarovalnico so 

pomembni zadovoljni zavarovanci, zato smo v nadaljevanju na podlagi negativnih izkušenj 

predlagali rešitve in izboljšave.  

V povezavi z dejavniki smo postavili tri raziskovalne hipoteze, s katerimi smo želeli pokazati 

ali obstajajo statisti�no zna�ilne razlike med uporabniki po starosti, razdalji in številu 

zavarovanj v izbrani zavarovalnici. Za preverjanje domnev smo uporabili preizkus za dva 

neodvisna vzorca, in sicer, za uporabnike zdravstvenih storitev v Sloveniji (nekoristnike) in za 

uporabnike �ezmejnih zdravstvenih storitev (koristnike). Obstajajo statisti�no zna�ilne razlike 

med uporabniki po starosti in oddaljenosti do zdravstvene ustanove, zato smo prvo hipotezo 

potrdili, drugo pa zavrnili v korist obmejnih uporabnikov, ker smo ugotovili, da obmejni 

uporabniki koristijo manj �ezmejnih storitev. Pri ugotavljanju statisti�no pomembnih razlik 

med uporabniki po številu zavarovanj pa se je pokazalo, da imajo nekoristniki v povpre�ju 

malo manj zavarovanj kot koristniki �ezmejnih zdravstvenih storitev, zato smo zadnjo 

hipotezo zavrnili.  

Ugotovitve raziskave predstavljajo za zavarovalnico dober vpogled v uporabnike in koristen 

pripomo�ek pri izboljševanju in razvoju novih produktov.  

Osnovne predpostavke o dejavnikih koriš�enja �ezmejnih storitev, ki smo jih postavili v 

uvodu, lahko delno potrdimo, saj smo pokazali, da na koriš�enje �ezmejne storitve vpliva 

predvsem dolga �akalna doba, ne pa tudi cena zdravstvene storitve. Seveda tudi drugih 

nefinan�nih dejavnikov ne gre zanemarjati, a zgoraj opisani dejavniki so na podlagi 

predstavljene študije relevantnejši. Na podlagi ugotovitev v študiji dobljenih rezultatov ne 

moremo posploševati na celotno populacijo, kar smo zapisali tudi v omejitvah raziskave. 

5.1 Omejitve raziskave  

Pri vrednotenju raziskave moramo opozoriti tudi na omejitve predvsem zato, ker se rezultati 

neposredno nanašajo le na uporabnike izbrane zavarovalnice in jih ne moremo posploševati 

na celotno populacijo. V študiji smo se omejili na dolo�ene opisne spremenljivke, ki prav tako 

onemogo�ajo posploševanje, a kljub temu bi bilo smiselno in možno oblikovati razli�ne 

spremenljivke za testiranje vedenja uporabnikov v odnosu do odvisne spremenljivke, tj. 

�ezmejna storitev, ki prav tako vpliva na koriš�enje storitev v tujini. Rezultati naše študije o 
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vplivu direktive in dejavnikih uporabnikovega odlo�anja za koriš�enje storitev v tujini so 

vsekakor zanimivi, saj je poznavanje teh dejavnikov odlo�ilnega pomena za razvoj u�inkovite 

strategije na trgu. �eprav naša študija temelji na majhnem vzorcu, je pokazala, da ima �akalna 

doba posebno vrednost in pomembno vpliva na odlo�itev za koriš�enje storitev v tujini. Za 

merjenje nadaljnjih raziskav bi lahko prav tako kot v naši študiji napravili kvalitativno kot 

kvantitativno raziskavo na ve�jem vzorcu. Morda bi lahko raziskavo v prihodnje izboljšali 

tudi tako, da bi slovenski vzorec primerjali z drugimi državami, morda s Hrvaško, kjer deluje 

veliko slovenskih zdravnikov in posledi�no zato naraš�a število obiskov na Hrvaškem ali 

upada število obiskov v Sloveniji za dolo�eno zdravstveno storitev. Lahko bi se osredoto�ili 

na analizo specifi�ne zdravstvene storitve in to natan�neje merili. (Lahko bi na primer merili 

poizvedbo po spletnih straneh NKT in ugotovili, po katerih storitvah se najve� poizveduje.)  

Kljub omejitvam in pomanjkljivostim menimo, da gre za aktualen in koristen vpogled v 

prou�evano problematiko zdravstva na podro�ju koriš�enja �ezmejnih storitev.  

5.2 Priporo�ila zavarovalnici 

Rezultati opisne statistike prikazujejo razli�ne vire informacij, na podlagi katerih se 

uporabniki odlo�ijo za koriš�enje �ezmejnih storitev. Omenjena ugotovitev je pomembno 

sporo�ilo za zavarovalnico, ker smo v tem delu študije ugotovili, da je interakcija med 

zdravnikom in uporabnikom zaupen odnos, saj na podlagi zdravnikovega priporo�ila 

uporabniki koristijo storitev v tujini.  

Pri obravnavanju skupine uporabnikov, ki so že koristili zdravstvene storitve v tujini, je 

pomembno udejanjiti koristi, ki pove�ujejo vrednost zavarovalnega produkta, in sicer v 

smislu odprave pomanjkljivosti (3 % predstavlja drug vzrok nezadovoljstva). Zavarovanci 

želijo hitro izpla�ilo po vloženem zahtevku. Z vidika te skupine uporabnikov je treba 

izboljšati postopek glede reševanja zavarovalnega primera za zdravila. Vsaka uporabnikova 

pritožba je priložnost, da jo ponudba spremeni v zadovoljstvo. Reševanje pritožb je mo�no 

povezano s kakovostjo storitve (Pompe in Vidic 2008, 39). Na ta na�in lahko zavarovalnica 

razvije tesnejše in boljše odnose s svojimi zavarovanci. Na osnovi uporabnikovega 

nezadovoljstva pri koriš�enju zdravstvenih storitev v tujini smo ugotovili, da to izhaja iz 

pomanjkljive informiranosti uporabnikov o dodatnih stroških pri njihovem koriš�enju. V 

zavarovalnici ni ponudbe za tovrstna zavarovanja in za za�etek bi lahko zavarovalnica 

ponudila ažurne informacije in svetovanje uporabniku v povezavi z organizacijo in 

posredovanjem zdravstvenih storitev doma in v tujini ter nadaljevala z razvojem novih 

produktov na tem podro�ju. Ena izmed rešitev bi lahko bilo novo zavarovanje za škodo, za 

zaplete in reševanje na podlagi tujine in drugo ustrezno zavarovanje za razliko v ceni.  

Trg zavarovalništva na podro�ju �ezmejnega zavarovanja in koriš�enja storitev v tujini se bo 

v prihodnje še razvijal, zato pri�akujemo, da bomo imeli tudi v prihodnje ve� tovrstnih 
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raziskav, ki jih bodo izvajale slovenske zavarovalnice. Hkrati pa se je treba zavedati kakovosti 

doma�e ponudbe v primerjavi s tujo, saj so zdravstvene storitve tržne storitve.  

�e povzamemo, zavarovalnici predlagamo: 

- uvajanje izboljšav na podro�ju ponudbe produktov za �ezmejne storitve, 

- dolo�itev ciljne skupine, 

- podporo uporabniku, 

- odkrivanje uporabnikovih potreb in pri�akovanj, 

- oblikovanje strategije in operativnih ciljev, 

- oblikovanje primernih storitev, 

- opravljanje meritev in raziskav, 

- nenehno usmerjenost v razvoj in nove izzive. 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

 �ezmejne storitve 

 

Kratko ime ankete:  �ezmejne storitve 

Število vprašanj: 16 

Anketa je pasivna  

Aktivna od: 8. 12. 2014 Aktivna do: 8. 3. 2015 

Avtor: sijana  Spreminjal: sijana  

Dne: 7. 12. 2014 Dne: 12. 12. 2014 

Opis:   
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Q1 - Zanima me, ali ste ve�krat koristili �ezmejno zdravstveno storitev?  
 Da  
 Ne  

 
Q2 - Kje ste izvedeli o možnosti koriš�enja zdravstvenih storitev?  

 Na spletu.  
 Pri prijateljih, znancih.  
 V zavarovalnici.  
 Pri zdravniku.  
 V lekarni.  

 
Q4 - Kateri dejavniki vplivajo na odlo�itev za �ezmejno zdravstveno storitev? Možnih je ve� odgovorov. 
Kateri se vam zdi najprimernejši, izberite stopnjo strinjanja: od 1 - sploh se ne strinjam, do 5 - zelo se 
strinjam.  

 sploh se ne 
strinjam 

se ne 
strinjam 

še kar se 
strinjam 

zelo se 
strinjam  

Nujno zdravljenje      
Krajša �akalna doba      
Cenejše zdravljenje      
Bolj usposobljeni zdravniki      
Bolj napredne storitve      
Drugo:      
 
Q5 - Ali ste bili zadovoljni s postopkom �ezmejne storitve/zdravljenja? Izberite stopnjo strinjanja: od 1 - 
sploh se ne strinjam: do 5 - zelo se strinjam.  

 sploh se ne 
strinjam 

se ne 
strinjam 

še kar se 
strinjam 

zelo se 
strinjam 

Nezadovoljen -a.      
Zadovoljen –a.      
Zelo zadovoljen - a.      
Nad pri�akovanji.      
Dobro.      
Drugo:      

 
Q3 – Izberite prosim izberite kje, v kateri državi ste bili, pri zasebniku ali v javnem zavodu?  

 Italija Hrvaška Madžarska Avstrija 

Zasebni zdravnik.     
Javni zavod.     
Drugo:     
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Q6 - Katero storitev od spodaj navedenih ste potrebovali? Navajam nekaj storitev. Izberite prosim od 
spodaj navedenih.  

 diagnostika ortopedija nose�nost dermatologija vid drugo 

Ambulantni spec pregled       
Ambulantni spec. poseg       
Bolnišni�ni poseg       
Rehabilitacija, terapija       
Zdravila       
Drugo:       

 
Q7 - V kolikšni meri ste bili zadovoljni s storitvijo v tujini? Možnih je ve� odgovorov. Obkrožite stopnjo 
strinjanja: od 1 - sploh se ne strinjam, do 5 - zelo se strinjam.  

 sploh se ne 
strinjam 

se ne 
strinjam 

še kar se 
strinjam 

zelo se 
strinjam 

Zadovoljen - a.      
S kakovostjo storitev zelo zadovoljen -a.      
Zdravnik je bil zelo prijazen.      
Moja pri�akovanja so bila izpolnjena.      
Storitev bi priporo�il-a prijateljem, znancem.      

 
Q8 - V kolikšni meri ste bili zadovoljni z višino izpla�ane škode?. Izberite stopnjo strinjanja:od 1 - sploh 
se ne strinjam, do 5 - zelo se strinjam.  

 sploh se ne 
strinjam 

se ne 
strinjam 

še kar se 
strinjam 

zelo se 
strinjam 

Nezadovoljen - a.      
Zadovoljen - a.      
Zelo zadovoljen.      
Nad pri�akovanji.      
Drugo:      

 
Q9 - V kolikor ste bili nezadovoljni, kaj je vzrok nezadovoljstva?  

 Nizko izpla�ilo.  
 Postopek izvajanja.  
 Dolgo reševanje škodnega primera.  
 Drugo:  

 
Q10 - Ali imate pri AS-u sklenjena tudi druga zavarovanja poleg dodatnega zdravstvenega zavarovanja? 
Navedene so vrste zavarovanj. Prosim vas izberite ustrezno. Možnih je ve� odgovorov za zavarovanje.  
 Dodatno Nadstandard Avtomobilsko Nezgodno Drugo 

Zdravstveno      
Premoženjsko      
Življenjsko      
Drugo:      
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− XLOKACREGk - V kateri regiji prebivate?  

 Vzhodna Slovenija  

 Zahodna Slovenija  

 

XLOKACREGk1 - V katerem naselju in v kateri ob�ini prebivate?  
Možnih je ve� odgovorov  

 Na podeželju  

 V bližini mesta  

 Ob�ina:  

 

XSPOL - Spol:  

 Moški  

 Ženski  

 

XSTAR2a4 - V katero starostno skupino spadate?  

 do 30 let..  

 31-40 let.  

 41-50 let.  

 51 let ali ve�.  

 

XDS2a4 - Kakšen je vaš trenutni status?  

 Šolajo�i.  

 Aktivni.  

 Neaktivni.  

 Brezposelni.  

 Upokojen – a.  
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OPISNE STATISTIKE 

DATASET ACTIVATE DataSet1. 
FREQUENCIES VARIABLES=Koristniki 
 /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE SUM 
SKEWNESS SESKEW KURTOSIS SEKURT 
 /HISTOGRAM NORMAL 
 /ORDER=ANALYSIS. 

 

FREQUENCIES VARIABLES=star  
 /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE SUM 
SKEWNESS SESKEW KURTOSIS SEKURT 
 /HISTOGRAM NORMAL 
 /ORDER=ANALYSIS. 

 

T-TEST GROUPS=Koristniki(0 1) 
 /MISSING=ANALYSIS 
 /VARIABLES=star  
 /CRITERIA=CI(.95). 

 

FREQUENCIES VARIABLES= km  
 /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE SUM 
SKEWNESS SESKEW KURTOSIS SEKURT 
 /HISTOGRAM NORMAL 
 /ORDER=ANALYSIS. 

 

T-TEST GROUPS=Koristniki(0 1) 
 /MISSING=ANALYSIS 
 /VARIABLES=km 
 /CRITERIA=CI(.95). 

 

FREQUENCIES VARIABLES=st.zav  
 /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE SUM 
SKEWNESS SESKEW KURTOSIS SEKURT 
 /HISTOGRAM NORMAL 
 /ORDER=ANALYSIS. 

 

T-TEST GROUPS=Koristniki(0 1) 
 /MISSING=ANALYSIS 
 /VARIABLES= st.zav 
 /CRITERIA=CI(.95). 
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DATASET ACTIVATE DataSet1. 
FREQUENCIES VARIABLES=Koristniki 
 /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE SUM 
SKEWNESS SESKEW KURTOSIS SEKURT 
 /HISTOGRAM NORMAL 
 /ORDER=ANALYSIS. 

Frequencies 

Statistics 

Koristniki – Koristniki zdravstvenih storitev v tujini.  

N Valid 192

Missing 0

Mean 0,48

Median 0,00

Mode 0

Std. Deviation 0,501

Skewness 0,084

Std. Error of Skewness 0,175

Kurtosis –2,014

Std. Error of Kurtosis 0,349

Minimum 0

Maximum 1

Sum 92

 
Koristniki – Koristniki zdravstvenih storitev v tujini. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 0 nekoristnik 100 52,1 52,1 52,1

1 koristnik 92 47,9 47,9 100,0

Total 192 100,0 100,0
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FREQUENCIES VARIABLES=star 
 /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE SUM 
SKEWNESS SESKEW KURTOSIS SEKURT 
 /HISTOGRAM NORMAL 
 /ORDER=ANALYSIS. 

Frequencies 

Statistics 

star Starost  

N Valid 190

Missing 2

Mean 49,63

Median 50,50

Mode 63

Std. Deviation 13,476

Skewness –0,097

Std. Error of Skewness 0,176

Kurtosis –0,780

Std. Error of Kurtosis 0,351

Minimum 21

Maximum 79

Sum 9429
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star Starost 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 21 1 0,5 0,5 0,5

23 2 1,0 1,1 1,6

24 1 0,5 0,5 2,1

25 2 1,0 1,1 3,2

26 1 0,5 0,5 3,7

27 2 1,0 1,1 4,7

28 3 1,6 1,6 6,3

29 5 2,6 2,6 8,9

30 3 1,6 1,6 10,5

31 3 1,6 1,6 12,1

32 5 2,6 2,6 14,7

33 3 1,6 1,6 16,3

34 3 1,6 1,6 17,9

35 3 1,6 1,6 19,5

36 3 1,6 1,6 21,1

37 2 1,0 1,1 22,1

39 5 2,6 2,6 24,7

40 3 1,6 1,6 26,3

41 5 2,6 2,6 28,9

42 1 0,5 0,5 29,5

43 3 1,6 1,6 31,1

44 6 3,1 3,2 34,2

45 6 3,1 3,2 37,4

46 5 2,6 2,6 40,0

47 5 2,6 2,6 42,6

48 5 2,6 2,6 45,3

49 7 3,6 3,7 48,9

50 2 1,0 1,1 50,0

51 7 3,6 3,7 53,7

52 4 2,1 2,1 55,8

53 7 3,6 3,7 59,5

54 1 0,5 0,5 60,0

55 6 3,1 3,2 63,2

56 6 3,1 3,2 66,3

57 2 1,0 1,1 67,4

58 6 3,1 3,2 70,5

59 5 2,6 2,6 73,2
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60 5 2,6 2,6 75,8

61 6 3,1 3,2 78,9

62 5 2,6 2,6 81,6

63 9 4,7 4,7 86,3

64 3 1,6 1,6 87,9

65 3 1,6 1,6 89,5

66 3 1,6 1,6 91,1

67 1 0,5 0,5 91,6

70 1 0,5 0,5 92,1

71 3 1,6 1,6 93,7

72 6 3,1 3,2 96,8

73 3 1,6 1,6 98,4

76 1 0,5 0,5 98,9

78 1 0,5 0,5 99,5

79 1 0,5 0,5 100,0

Total 190 99,0 100,0

Missing System 2 1,0

Total 192 100,0
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T-TEST GROUPS=Koristniki(0 1) 
 /MISSING=ANALYSIS 
 /VARIABLES=star 
 /CRITERIA=CI(.95). 
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T-Test 

Group Statistics 

 Koristniki Koristniki zdravstvenih storitev 
v tujini. N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

star Starost 0 nekoristnik 99 46,43 13,127 1,319

1 koristnik 91 53,10 13,051 1,368

 
Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95 % Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

star 
Starost 

Equal variances 
assumed 

0,038 0,846 –3,506 188 0,001 –6,665 1,901 –10,415 –2,914 

Equal variances not 
assumed 

–3,506 186,836 0,001 –6,665 1,901 –10,414 –2,915 
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FREQUENCIES VARIABLES= km 
 /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE SUM 
SKEWNESS SESKEW KURTOSIS SEKURT 
 /HISTOGRAM NORMAL 
 /ORDER=ANALYSIS. 

Frequencies 

Statistics 
km Razdalja v km.  

N Valid 192

Missing 0

Mean 34,31

Median 20,00

Mode 1

Std. Deviation 42,043

Skewness 1,796

Std. Error of Skewness 0,175

Kurtosis 2,707

Std. Error of Kurtosis 0,349

Minimum 1

Maximum 185

Sum 6587

 
km Razdalja v km. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 37 19,3 19,3 19,3

2 2 1,0 1,0 20,3

3 7 3,6 3,6 24,0

4 2 1,0 1,0 25,0

5 5 2,6 2,6 27,6

6 3 1,6 1,6 29,2

7 1 0,5 0,5 29,7

8 3 1,6 1,6 31,3

9 3 1,6 1,6 32,8

11 5 2,6 2,6 35,4

12 2 1,0 1,0 36,5

13 11 5,7 5,7 42,2

14 3 1,6 1,6 43,8

15 3 1,6 1,6 45,3

16 1 0,5 0,5 45,8
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18 3 1,6 1,6 47,4

19 1 0,5 0,5 47,9

20 7 3,6 3,6 51,6

22 6 3,1 3,1 54,7

23 2 1,0 1,0 55,7

24 9 4,7 4,7 60,4

25 1 0,5 0,5 60,9

27 2 1,0 1,0 62,0

28 1 0,5 0,5 62,5

29 6 3,1 3,1 65,6

30 1 0,5 0,5 66,1

32 1 0,5 0,5 66,7

36 1 0,5 0,5 67,2

37 2 1,0 1,0 68,2

38 8 4,2 4,2 72,4

39 4 2,1 2,1 74,5

40 1 0,5 0,5 75,0

42 4 2,1 2,1 77,1

47 3 1,6 1,6 78,6

48 3 1,6 1,6 80,2

51 1 0,5 0,5 80,7

53 1 0,5 0,5 81,3

54 1 0,5 0,5 81,8

56 1 0,5 0,5 82,3

60 1 0,5 0,5 82,8

64 1 0,5 0,5 83,3

70 1 0,5 0,5 83,9

78 1 0,5 0,5 84,4

79 4 2,1 2,1 86,5

85 1 0,5 0,5 87,0

98 2 1,0 1,0 88,0

99 7 3,6 3,6 91,7

106 1 0,5 0,5 92,2

112 1 0,5 0,5 92,7

120 1 0,5 0,5 93,2

121 1 0,5 0,5 93,8

123 2 1,0 1,0 94,8
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130 1 0,5 0,5 95,3

140 1 0,5 0,5 95,8

145 1 0,5 0,5 96,4

150 1 0,5 0,5 96,9

151 1 0,5 0,5 97,4

168 1 0,5 0,5 97,9

172 1 0,5 0,5 98,4

174 1 0,5 0,5 99,0

182 1 0,5 0,5 99,5

185 1 0,5 0,5 100,0

Total 192 100,0 100,0

 

 
T-TEST GROUPS=Koristniki(0 1) 
 /MISSING=ANALYSIS 
 /VARIABLES=km 
 /CRITERIA=CI(.95). 
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T-Test 

Group Statistics 

 Koristniki Koristniki zdravstvenih 
storitev v tujini. N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

km Razdalja v km. 0 nekoristnik 100 21,59 38,401 3,840

1 koristnik 92 48,13 41,651 4,342

 
Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95 % Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

km Razdalja v 
km. 

Equal variances 
assumed 

4,416 0,037 –4,594 190 0,000 –26,540 5,777 –37,936 –15,145

Equal variances 
not assumed 

–4,578 184,990 0,000 –26,540 5,797 –37,977 –15,104

 

FREQUENCIES VARIABLES=st.zav 
 /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE SUM SKEWNESS SESKEW KURTOSIS SEKURT 
 /HISTOGRAM NORMAL 
 /ORDER=ANALYSIS. 
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Frequencies 

Statistics 

st.zav Število zavarovanj  

N Valid 189

Missing 3

Mean 2,26

Median 2,00

Mode 1

Std. Deviation 1,374

Skewness 0,894

Std. Error of Skewness 0,177

Kurtosis –0,399

Std. Error of Kurtosis 0,352

Minimum 0

Maximum 5

Sum 428

 
st.zav – Število zavarovanj 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 0 1 0,5 0,5 0,5

1 69 35,9 36,5 37,0

2 60 31,3 31,7 68,8

3 22 11,5 11,6 80,4

4 12 6,3 6,3 86,8

5 25 13,0 13,2 100,0

Total 189 98,4 100,0

Missing System 3 1,6

Total 192 100,0
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T-TEST GROUPS=Koristniki(0 1) 
 /MISSING=ANALYSIS 
 /VARIABLES= st.zav 
 /CRITERIA=CI(.95). 
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T-Test 

Group Statistics 

 Koristniki – Koristniki zdravstvenih 
storitev v tujini. N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

st.zav Število zavarovanj 0 nekoristnik 100 2,18 1,473 0,147 

1 koristnik 89 2,36 1,255 0,133 

 
Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95 % Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

st.zav Število 
zavarovanj 

Equal variances assumed 1,218 0,271 –0,896 187 0,371 –0,180 0,200 –0,575 0,216

Equal variances not assumed  –0,905 1860,654 0,367 –0,180 0,198 –0,571 0,212
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IZJAVA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV 

 

Podpisana Sijana Rami� izjavljam, da sem pridobila soglasje vodje reševanja zavarovalnih 

primerov za dopolnilno zdravstveno zavarovanje za uporabo podatkov Zavarovalnice Adriatic 

Slovenice d.d., potrebnih za izdelavo magistrske naloge. 

Izjavljam, da bom ravnala z osebnimi podatki skladno z Zakonom o varovanju osebnih 

podatkov in skladno z internimi akti zavarovalnice.  

 

Koper, 1. 12. 2014 
 
Sijana Rami� 

 


