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Poleg pridobivanja podatkov o posameznih zavarovanih osebah je v sistemu e-Poizvedbe 
možno pridobivati tudi podatke o zaposlenih osebah pri zavezancu. Možna sta dva tipa 
seznamov: 
1. poimenski seznam zaposlenih oseb pri zavezancu 
2. število zaposlenih oseb pri zavezancu po zavarovalnih podlagah 
 
Posredovanje seznamov poteka na enak način kot paketne poizvedbe po več osebah. 
Pooblaščena oseba uporabnika se z digitalnim potrdilom prijavi v spletno aplikacijo e-
Poizvedbe. V meniju izbere opcijo Seznam zaposlenih oseb. V spletnem obrazcu pripne 
XML datoteko, ki vsebuje vhodne podatke po predpisani XML shemi ePoiSez.xsd. ZZZS 
pripravlja podatke večkrat dnevno in sicer med 6. in 17. uro. Pooblaščena oseba jih lahko 
prevzame kot XML datoteko, o pripravi podatkov je obveščena po elektronski pošti. 
 
 
VHODNI PODATKI 
 
Kot vhodni podatki se navedejo tip seznama, identifikator zavezanca (registrska številka 
zavezanca, matična številka poslovnega subjekta, matična številka enote poslovnega 
subjekta), obdobje iskanja zavarovanj ter namen poizvedbe. 
 
1.) Tip seznama: 
 

- če je tip seznama 1 (poimenski seznam zaposlenih oseb pri zavezancu), je možno 
pridobiti podatke za enega samega zavezanca.  

 
- če je tip seznama 2 (število zaposlenih oseb pri zavezancu po zavarovalnih 

podlagah), je možno pridobiti podatke za več zavezancev. To pomeni, da je možno 
navesti več poizvedb s podatki o različnih zavezancih, vse poizvedbe pa morajo imeti 
tip seznama 2, sicer je napaka. 

 
Seznam 2 lahko uporabljajo vsi uporabniki, ki imajo dostop do spletne aplikacije za e-
Poizvedbe, seznam 1 pa samo določeni uporabniki (glede na pravno podlago). 
 

2.) Identifikator zavezanca (iskalni kriteriji): 
 

- Registrska številka zavezanca  
Uporabnik vpiše 10-mestno registrsko številko, ki jo je zavezancu za prijavo dodelil 
ZZZS. 

 
Če uporabnik išče podatke po registrski številki zavezanca, dobi na seznamu osebe, 
katerih zavarovanja so evidentirana pod to registrsko številko. 
 
Pri tem je potrebno upoštevati, da se je zaradi ukinitve krajevne pristojnosti za 
vlaganje prijav v obvezna socialna zavarovanja s 01.07.2011 spremenilo vodenje 
zavezancev po registrskih številkah v evidencah nosilcev teh zavarovanj, torej tudi v 
evidencah obveznega zdravstvenega zavarovanja. 
 
Od 01.07.2011 poslovni subjekti oz. fizične osebe, ki so zavezanci za prijave v 
obvezna socialna zavarovanja, v sistemih teh socialnih zavarovanj poslujejo le še z 
eno registrsko številko zavezanca.  
 
To pomeni, da poslovni subjekt, ki ima sicer več enot po Sloveniji, za prijave v 
obvezna socialna zavarovanja uporablja le eno registrsko številko, ne glede na to, na 
kateri enoti poslovnega subjekta oseba, ki se jo prijavlja v zavarovanje oz. je 
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prijavljena v zavarovanje, dela. Pred 01.07.2011 je imela skoraj vsaka enota 
poslovnega subjekta svojo registrsko številko. 
 
Če torej uporabnik išče podatke na dan ali za obdobje po 01.07.2011, bo glede na 
vpisano registrsko številko dobil na seznamu izpisane osebe, katerih zavarovanje je 
evidentirano pod zadevnim poslovnim subjektom (za sedež in vse njegove enote). 
 
Če pa bo iskal podatke na dan ali za obdobje pred 01.07.2011, pa bo glede na 
vpisano registrsko številko dobil na seznamu izpisane osebe, katerih zavarovanje je 
bilo takrat evidentirano pod vpisano registrsko številko. 
 
Primer iskanja pred 01.07.2011: 
 
Matična številka  Registrska številka 
1111111000 1111122222 
1111111001 3333344444 
1111111002 1111122222 

 
Če bo uporabnik vnesel registrsko številko 1111122222, bo dobil na seznamu osebe, 
katerih zavarovanja so bila pred 1.7.2011 evidentirana na zavezancu s to registrsko 
številko, torej na sedežu poslovnega subjekta (1111111000) in njegovi enoti 
(1111111002), ne pa tudi osebe, katerih zavarovanja so bila evidentirana na 
zavezancu z registrsko številko 3333344444, torej na enoti 1111111001. 
 
Primer iskanja po 01.07.2011: 
 
Če je bila poslovnemu subjektu z matično številko 1111111000 s 01.07.2011 v 
uporabo določena registrska številka 1111122222, bo uporabnik, ki išče osebe za 
obdobje ali na dan po 01.07.2011, dobil z vpisom te registrske številke na seznamu 
izpisane osebe, katerih zavarovanja so evidentirana na tej registrski številki, pa 
čeprav oseba dela na enoti poslovnega subjekta. Dobil bo torej osebe, za katere je 
evidentirano, da delajo na sedežu poslovnega subjekta, kot tudi tiste, ki delajo na 
vseh njegovih enotah.  

 
- 7-mestna matična številka poslovnega subjekta 

Uporabnik vpiše 7-mestno matično številko (prvih sedem mest matične številke) 
poslovnega subjekta iz Poslovnega registra Slovenije.  

 
Z uporabo tega iskalnega kriterija uporabnik dobi na seznamu osebe, za katere je 
evidentirano zavarovanje na tem poslovnem subjektu ne glede na to ali delajo na 
sedežu ali njegovi enoti. 
 
Na tem seznamu bo dobil uporabnik izpisanega tudi družbenika, zavarovanega po 
šifri podlage za zavarovanje 040 iz naslova družbeništva v poslovnem subjektu z 
vpisano matično številko, ne glede na to, če uporabnik išče podatke za dan ali 
obdobje, ko je ta družbenik sam evidentiran kot zavezanec za prijavo in ne družba oz. 
zavod.  
 
Na tem seznamu bo uporabnik dobil izpisanega tudi družbenika, zavarovanega po 
šifri podlage za zavarovanje 103 iz naslova družbeništva v poslovnem subjektu z 
vpisano matično številko.   

 
- 10-mestna matična številka enote poslovnega subjekta 

Uporabnik vpiše 10-mestno matično številko poslovnega subjekta iz Poslovnega 
registra Slovenije.  
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Z uporabo tega iskalnega kriterija dobi uporabnik na seznamu osebe, za katere je 
evidentirano, da delajo na opredeljeni matični številki. Če vpiše matično številko, ki 
ima na koncu tri ničle (xxxxxxx000), dobi izpisane podatke za osebe, za katere je 
evidentirano, da delajo na sedežu poslovnega subjekta. Če pa vpiše matično številko, 
ki ima zadnja tri mesta različna od treh ničel (npr. xxxxxxx001), dobi uporabnik 
izpisane podatke za osebe, za katere je evidentirano, da delajo na vpisani enoti 
poslovnega subjekta.  
 
Družbenik, ki je zavarovan po šifri podlage za zavarovanje 040, bo izpisan na 
seznamu za opredeljeno matično številko le, če je v evidenci Zavoda evidentirano, da 
je bil poslovni subjekt z opredeljeno matično številko zavezanec za prijavo družbenika 
v zavarovaje oz. če je evidentirano, da je družbenik, ki je sam zavezanec za prijavo, 
družbenik v poslovnem subjektu z opredeljeno matično številko.   
 
Na seznamu bo izpisan tudi družbenik, ki je zavarovan po šifri podlage za 
zavarovanje 103, če je v evidenci Zavoda evidentirano, da je družbenik v poslovnem 
subjektu z opredeljeno matično številko.   

 
 
Če je v eni poizvedbi podanih več identifikatorjev (iskalnih kriterijev), je vrstni red iskanja 
podatkov: registrska številka, 7-mestna matična številka poslovnega subjekta, 10-mestna 
matična številka enote poslovnega subjekta. 
 

3.) Obdobje iskanja zavarovanj (datum od, datum do): 
 

- če je tip seznama 1: 
� če obdobje zavarovanja ni podano, se izvaja iskanje zavarovanj na datum 

obdelave podatkov 
� če je obdobje zavarovanja podano in sta oba datuma enaka, se izvaja iskanje 

zavarovanj  na podani datum 
� če je obdobje zavarovanja podano in datuma nista enaka, se izvaja iskanje 

zavarovanj  v navedenem obdobju 
 

- če je tip seznama 2: 
� če obdobje zavarovanja ni podano, se izvaja iskanje zavarovanj na datum 

obdelave podatkov 
� če je obdobje zavarovanja podano in sta oba datuma enaka, se izvaja iskanje 

zavarovanj  na podani datum 
� če je obdobje zavarovanja podano in datuma nista enaka, je napaka 
 

4.) Namen poizvedbe 
Navede se namen, za katerega se potrebujejo podatki. 

 
Omejitev pravice do seznanitve in število mesecev omejitve se običajno ne navaja 
(navedejo samo uporabniki s pravno podlago, ki to omejitev imajo). 
 
Podroben tehnični opis se nahaja v dokumentu Vsebinska in tehnična navodila za sistem 
e-Poizvedbe. 
 
Pri pripravi podatkov se upoštevajo samo zavarovanja, ki pomenijo zaposlitev in imajo 
podlago zavarovanja 001, 002, 008, 013, 016, 029, 034, 036, 084 in 085, dodatno pa še 
podlage 005, 019, 040, 103 in 104. 
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V skladu z Zakonom o delovnih razmerji (ZDR), Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
šteje kot zaposlitev podlage zavarovanja 001, 002, 008, 013, 016, 029, 034, 036, 084 in 085. 
Zaradi potreb uporabnikov podatkov so v posredovanje vključene tudi podlage 005, 019, 
040, 103 in 104, ki sicer ne pomenijo zaposlitve v skladu s 4. členom ZDR, vendar pa jih 
uporabniki potrebujejo pri izvrševanju nalog iz svoje pristojnosti. 
 
 
IZHODNI PODATKI 
 
V izhodnih podatkih so navedeni podatki o subjektu, število zaposlenih oseb, podatki o osebi, 
podatki o podlagi, podatki o napaki. 
 
1.) Podatki o subjektu: 
 

- če je bilo iskanje po registrski številki, je navedena registrska številka ter 10-mestna 
matična številka poslovnega subjekta (sedež) s popolnim in kratkim imenom, če je 
zavezanec pravna oseba oziroma EMŠO z imenom in priimkom, če je zavezanec 
fizična oseba 

 
- če je bilo iskanje po 7-mestni matični številki poslovnega subjekta, je navedena 10-

mestna matična številka poslovnega subjekta (sedež) s popolnim in kratkim imenom 
 
- če je bilo iskanje po 10-mestni matični številki enote poslovnega subjekta, je 

navedena 10-mestna matična številka poslovnega subjekta (sedež) s popolnim in 
kratkim imenom ter 10-mestna matična številka enote poslovnega subjekta s 
popolnim in kratkim imenom 

 
 

2.) Število zaposlenih oseb 
 

Število zaposlenih oseb je navedeno v primeru, ko se je izvajalo iskanje za en dan. Ni 
nujno, da se število zaposlenih oseb ujema s številom zavarovanj po osebah oz. vsoto 
zavarovanj po podlagah, saj ima oseba lahko več zavarovanj po različnih podlagah (v 
število zaposlenih oseb se oseba šteje enkrat, v seznamu po osebah ali podlagah pa je 
oseba lahko všteta večkrat, kolikor ima pač zavarovanj). 

 
3.) Podatki o osebi 
 

Podatki o osebi so prikazani, če je bil na vhodu naveden seznam 1. Za vsako osebo so 
navedeni naslednji podatki: 
- zaporedna številka zapisa znotraj poizvedbe 
- EMŠO 
- priimek (prvi del, vezaj, drugi del) 
- ime (prvi del, vezaj, drugi del) 
- šifra podlage zavarovanja 
- datum začetka zavarovanja 
- datum konca zavarovanja (če obstaja) 
- matična številka enote poslovnega subjekta, kjer oseba dela (če obstaja) 
 

4.) Podatki o podlagi: 
 

Podatki o zavarovalni podlagi so prikazani, če je bil na vhodu naveden seznam 2. Za 
vsako podlago so navedeni naslednji podatki: 
- šifra podlage zavarovanja 
- število zavarovanj po tej podlagi 
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5.) Podatki o napaki: 
 

Podatki o napaki so prikazani, če je pri pripravi podatkov prišlo do kakršnekoli napake 
npr. pri kontrolah vhodnih podatkov. 

 
Poimenski seznam oseb v določenem obdobju prikazuje vsa zavarovanja, tudi tista, ki so že 
zaključena. Pri navedenem seznamu bo v le-tega vključena tudi oseba, kateri je zavarovanje 
že preteklo in bo v tem primeru imela izpisan tudi podatek o datumu konca zavarovanja. 
 


