1. Naziv institucije:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
2. Naziv zbirke podatkov:
Sklepanje in spremljanje pogodb z izvajalci
3. Področje (šifrant):
Zdravje
4. Opis vsebine:
ZZZS pridobiva podatke v evidenco na podlagi vlog neposredno od izvajalcev zdravstvene dejavnosti,
po uradni dolžnosti ali neposredno iz javnih evidenc. Osvežuje jih glede na svoje poslovne zahteve.
Evidenca vsebuje podatke o izvajalcih zdravstvene dejavnosti (zdravstveni domovi, bolnišnice, socialni
zavodi, posebni socialni zavodi, lekarne, zasebni zdravstveni delavci s koncesijo), ki na podlagi
pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev, sklenjene z ZZZS, izvajajo program zdravstvenih
storitev. Evidenca vsebuje:
splošne podatke (identifikacijska številka – ZZZS številka, šifra izvajalca, naziv izvajalca,
naslov izvajalca, tip izvajalca, oznaka pravnega statusa, šifra in naziv zdravstvene dejavnosti, datum
začetka oziroma prenehanja poslovanja, pogodbeno dogovorjena čakalna doba, pogodbeno
dogovorjeni ordinacijski čas…),
podatke o planu in realizaciji programa zdravstvenih storitev iz pogodb za tekoče pogodbeno
leto,
cene zdravstvenih storitev,
podatke o pogodbah z izvajalci,
podatke o izvedenih nadzorih izvajalcev,
podatke o izdanih receptih za osebno rabo.
Podatki se vodijo z namenom vodenja evidenc in spremljanja izvajanja programa zdravstvenih storitev
ter obračunavanja in plačevanja realiziranega in pogodbeno dogovorjenega programa zdravstvenih
storitev.
5. Pravne podlage:
Evidenca temelji na 79b. členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakonu
o zdravstveni dejavnosti, Zakonu o davku na dodano vrednost, Splošnem dogovoru za tekoče
pogodbeno leto, razpisu programov zdravstvenih storitev in sklenjenih pogodbah z izvajalci
zdravstvenih storitev.
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC):
zdravstvena služba
7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo:
Republika Slovenija
8. Dostopnost podatkov (šifrant):
Fizične ali pravne osebe lahko dostopajo do izbranih podatkov iz evidence neposredno preko spletne
aplikacije »Seznam izvajalcev zdravstvenih storitev«, spletne aplikacije o planu in realizaciji za
zdravstvene storitve ali spletne aplikacije "Seznam čakalnih dob po izbranih zdravstvenih
storitvah", do ostalih podatkov pa pod določenimi pogoji na podlagi vloge za dostop do informacij
javnega značaja, ki jo podajo pristojni osebi ZZZS, ki je pooblaščena za posredovanje informacij
javnega značaja, ali na podlagi vloge za posredovanje osebnih in drugih podatkov, ki niso informacije
javnega značaja, in ki jo podajo vodji plansko-analitskega oddelka pri območni enoti ZZZS pristojni

po sedežu izvajalca zdravstvene dejavnosti, in sicer skladno z ZZZS "Navodilom o načinu in
postopkih posredovanja osebnih in drugih podatkov". Izbrane analitične in statistične obdelave
podatkov iz evidence so prosto dostopne tudi na spletnih straneh v publikaciji »Podatki o obveznem
zdravstvenem zavarovanju« in v Poslovnem poročilu ZZZS.

9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo:
Do podatkov, ki niso dostopni na spletni strani, se dostopa na podlagi predpisov o dostopu do
informacij javnega značaja, če gre za informacije javnega značaja, pogoji za dostop do drugih
podatkov, ki niso informacije javnega značaja, pa so opredeljeni v ZZZS "Navodilu o načinu in
postopkih posredovanja osebnih in drugih podatkov".
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo:
Pogoji niso znani.
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov:



spletna aplikacija »Seznam izvajalcev zdravstvenih storitev« na naslovu:

http://www.zzzs.si/Izvajalci

spletna aplikacija o planu in realizaciji za zdravstvene storitve na naslovu:
https://partner.zzzs.si/wps/portal/portali/aizv/zdravstvene_storitve/plan_in_realizacija/podatki_o_planu
_in_realizaciji_zdrav_storitve/!ut/p/b1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOJNDF093Y39DTwt3MJcD
DyDnD183by9jA0CDYEKIoEKzAx8HT08DQw9LEy8HA08Tc18TM1NLY0MDAwJ6ffSj0rPyU8CWhWu
H4VfsRFUAT7LwAoMcABHA30_j_zcVP2C3IjKYE9dRwBz0b4C/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o
2XzQxRUlHM08wSU83SjQwQUFPVkFWTVMxMEk0/

spletna aplikacija "Seznam čakalnih dob po izbranih zdravstvenih storitvah" na naslovu:
https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/pravice_zdravstvenih_storitev/cakalne_dobe

12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika):
/
13. Datum nastanka:
April 1996
14. Pogostnost osveževanja podatkov (šifrant):
Stalno, glede na poslovne spremembe.
15. Oblika zapisa:
Relacijska baza, Excel datoteke
16. Jezik zapisa:
Podatki so zapisani v slovenskem jeziku in po metodologiji relacijskih in objektnih baz podatkov.
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi
zbirkami ali navedbo, da ni take povezave:
Povezava z drugimi evidencami: Poslovni register Slovenije (upravljavec: AJPES), Evidenca Izvajalci
zdravstvenega varstva (upravljavec: Nacionalni inštitut za javno zdravje).

18. Odgovorna oseba:

Za splošne podatke o izvajalcih, podatke o pogodbah, planu in realizaciji ter cenah
zdravstvenih storitev:
o
Maja Tomšič,
o
Marija Parkelj,
o
Sabina Poznič-Verk,
e-pošta: poslati v formatu "ime.priimek@zzzs.si" (zaradi izvajanja načel varnostne politike ZZZS),

Za podatke o izvedenih nadzorih izvajalcev
o
Jana Mrak,
o
Marica Ivić-Alibegović,
o
Mojca Javornik,
o
Aleksandra Bole-Natek,
o
Svetlana Savarin,
e-pošta: poslati v formatu "ime.priimek@zzzs.si" (zaradi izvajanja načel varnostne politike ZZZS),

Podatke o izdanih receptih za osebno rabo:
o
Alenka Marič-Cevzar,
e-pošta: poslati v formatu "ime.priimek@zzzs.si" (zaradi izvajanja načel varnostne politike ZZZS).

