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Vprašalnik za samoanketiranje 1: »SAMOPLAČNIŠKI STROŠKI« 
 
Med anketiranjem se je pokazalo, da ste v zadnjem obdobju obiskali zdravstvene ustanove zaradi svojih lastnih 
zdravstvenih težav. Prosim, navedite, koliko ste morali sami plačati za zdravstvene storitve v teh ustanovah v zadnjem 
obdobju. Skrbno preberite vprašanja in si za pomoč pri navedbi zneska za plačane storitve pomagajte z dokazili (npr. 
računi ipd.). 
 
Med samoplačniške stroške štejemo stroške zdravstvene oskrbe brez možnosti povračila sredstev socialne službe 
ali zavarovalnice.  
 
Med samoplačniške stroške štejemo: 
– stroške, ki so nastali z uveljavljanjem pravic do zdravstvene oskrbe (storitev, zdravil, medicinsko-tehničnih pripomočkov) brez 

možnosti povračila denarnih sredstev iz naslova obveznega ali prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja; 
– če oseba plača zdravstveno oskrbo, za katero je predvidena delna povrnitev stroškov iz naslova obveznega ali prostovoljnega 

zdravstvenega zavarovanja, je samoplačniški strošek samo razlika do celotnega povračila denarnih sredstev (del nepovrnjenega 
stroška); 

– če so osebi že nastali stroški zdravstvene oskrbe, ki ji še niso bili povrnjeni iz naslova obveznega ali prostovoljnega zdravstvenega 
zavarovanja, se samoplačniški stroški ocenijo kot razlika med že nastalimi stroški ter običajno povračilno stopnjo. 

 
 
Za samoplačniške zdravstvene storitve, ki jih v navedenem obdobju niste uporabljali, s križcem označite odgovor »NISEM 
KORISTIL/-A TOVRSTNIH SAMOPLAČNIŠKIH STORITEV«. 

 
DO1 Koliko samoplačniških stroškov ste imeli v zvezi z zdravstveno oskrbo svojih zob v zadnjih 4 tednih? 
 

Znesek v EUR        
        
Nisem koristil/-a tovrstnih samoplačniških storitev v 
zadnjih 4 tednih. 

 

 
 
DO2 Koliko samoplačniških stroškov ste imeli za obiske pri splošnem zdravniku, družinskem zdravniku ali pri 

zdravniku specialistu zaradi svojih lastnih zdravstvenih težav v zadnjih 4 tednih?  
 

Znesek v EUR        
        
Nisem koristil/-a tovrstnih samoplačniških storitev v 
zadnjih 4 tednih. 

 

 
 
DO3 Koliko samoplačniških stroškov ste imeli za zdravila, ki vam jih je predpisal zdravnik in ki ste jih uporabljali 

v zadnjih 2 tednih?  
 

Znesek v EUR        
        
V zadnjih 2 tednih nisem imel/-a samoplačniških stroškov 
za zdravila. 

 

 
 


