
1. Naziv institucije: 
 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
 
2. Naziv zbirke podatkov: 
 
Evidenca o zavarovanih osebah obveznega zdravstvenega zavarovanja in evidenca o zavarovanih 
osebah, ki so upravičene do plačila razlike do polne vrednosti 
 
3. Področje (šifrant): 
 
Zdravje 
 
4. Opis vsebine: 
ZZZS pridobiva podatke v evidenco na podlagi vlog neposredno od zavezancev za prijavo, 
spremembo ali odjavo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, izvajalcev zdravstvene dejavnosti ali 
od drugih pravnih ali fizičnih oseb, po uradni dolžnosti ali neposredno iz javnih evidenc.  
 
Evidenca vsebuje podatke o osebah, ki so ali so bile vključene v obvezno zdravstveno zavarovanje 
(državljani Republike Slovenije in tuji državljani). Evidenca vsebuje: 
· splošne podatke o osebi: ZZZS številka osebe, EMŠO, davčna številka, ime in priimek, spol, 
državljanstvo, stalno bivališče, začasno bivališče, naslov za vročanje, datum rojstva, datum smrti; 
· podatke o zavarovanju osebe: registrska številka zavezanca za prijavo, spremembo oz. 
odjavo v zavarovanje, ZZZS številka osebe, ki je zavarovanec, datum pričetka zavarovanja, datum 
prenehanja zavarovanja, zavarovalna podlaga zavarovanca, delovni (zavarovalni) čas zavarovane 
osebe, poklic, ki ga zavarovana oseba opravlja, številka delovnega dovoljenja, datum veljavnosti 
delovnega dovoljenja, IP številka (za prejemnike pokojnine RS), država napotitve na delo ali strokovno 
izpopolnjevanje zavarovane osebe, država tujega nosilca pokojninskega zavarovanja, od katerega 
zavarovanec prejema pokojnino, država za katero velja pravni red Evropske Unije in država, s katero 
ima Slovenija sklenjeno meddržavno pogodbo o socialni varnosti pri urejanju zavarovanj za 
zavarovane osebe in za tuje zavarovane osebe, ZZZS številka osebe, ki je družinski član 
zavarovanca, vrsta sorodstvenega odnosa (družinski član – zavarovanec), zavarovalna podlaga 
družinskega člana, datum pričetka zavarovanja družinskega člana, datum prenehanja zavarovanja 
družinskega člana, datum veljavnosti potrdila o šolanju; podatek o upravičenosti do plačila razlike do 
polne vrednosti zdravstvenih storitev, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije v celoti, v breme 
Proračuna Republike Slovenije; 
· podatke o osebnem zdravniku zavarovane osebe: izvajalec zdravstvenih storitev, zdravnik, 
zavarovana oseba, dejavnost, datum izbire, podatki o nadomestnih zdravnikih v času daljše začasne 
zadržanosti od dela in drugo; 
· podatki v zvezi z obravnavo zavarovane osebe pred imenovanim zdravnikom in zdravstveno 
komisijo ZZZS (uresničevanje pravic iz 81. in 82. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju); 
· podatki v zvezi z uresničevanjem pravice do denarnih dajatev (pravica do nadomestila plače 
med začasno zadržanostjo od dela, pravica do povračila potnih stroškov); 
· podatki v zvezi z uresničevanjem pravice do zdravil (podatki iz listine »Recept« in izbrani 
podatki iz Centralne baze zdravil); 
· podatki v zvezi z uresničevanjem pravice do medicinskih pripomočkov (podatki iz listine 
»Naročilnica za medicinski pripomoček«, iz listine "Naročilnica za medicinski pripomoček za 
izboljšanje vida" in podatki iz seznama dobaviteljev medicinskih pripomočkov); 
· podatki o škodnem dogodku in podatki o nastali škodi za zavarovane osebe, ki so zbolele za 
poklicnimi boleznimi, so bile poškodovane v nesrečah pri delu, v prometnih nesrečah ali po tretji osebi; 
· podatki o zdravstvenem stanju (diagnoze) in opravljenih zdravstvenih storitvah za zavarovane 
osebe. 
 
Podatki se vodijo z namenom vodenja evidenc zavarovanih oseb, prijav v zavarovanje, sprememb v 
zavarovanju, odjav iz zavarovanja, z namenom vodenja evidenc o uresničevanju pravic zavarovanih 
oseb iz obveznega zdravstvenega zavarovanja ter z namenom vodenja evidence nastalih škod za 
uveljavljanje regresno odškodninskih zahtevkov za zavarovane osebe, ki so zbolele za poklicno 
boleznijo ali pa so bile poškodovane pri delu ali po tretji osebi. 

  

http://www.zzzs.si/zzzs/info/egradiva.nsf/o/90DB262B507D4303C1256E92003D7FA4?OpenDocument
http://www.cbz.si/cbz/bazazdr2.nsf/Search/$searchForm?SearchView
http://www.zzzs.si/zzzs/info/egradiva.nsf/o/90DB262B507D4303C1256E92003D7FA4?OpenDocument
http://www.zzzs.si/zzzs/info/egradiva.nsf/o/90DB262B507D4303C1256E92003D7FA4?OpenDocument
http://www.zzzs.si/zzzs/info/egradiva.nsf/o/90DB262B507D4303C1256E92003D7FA4?OpenDocument
http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/o/AFC2B92E55F7A2A8C12578D200365117


5. Pravne podlage: 
 
Evidenca temelji na 79a. in 79b. členu ter drugih določbah Zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju, Zakonu o zdravstveni dejavnosti, Zakonu o evidencah na področju dela in 
socialne varnosti, Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja, Pravilniku o obrazcih prijav 
podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko 
varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti, pravnem redu Evropske Unije, meddržavnih 
pogodbah o socialni varnosti in drugih pravnih podlagah.  
 
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): 
 
obvezno zdravstveno zavarovanje 
 
 
7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo: 
 
Republika Slovenija. 
 
8. Dostopnost podatkov (šifrant): 
 
Podatki niso javno dostopni; evidenca večinoma vsebuje osebne podatke, do katerih je moč dostopati 
le pod posebnimi pogoji, do nekaterih pa tudi preko spletne strani. 
 
Fizične ali pravne osebe lahko dostopajo do osebnih podatkov iz evidence pod določenimi pogoji na 
podlagi vloge za posredovanje osebnih podatkov, ki jo podajo oddelku za izvajanje obveznega 
zdravstvenega zavarovanja pri območni enoti ZZZS, pristojni po bivališču zavarovane osebe ali 
sedežu zavezanca za prijavo, spremembo ali odjavo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, in 
sicer skladno z ZZZS "Navodilom o načinu in postopkih posredovanja osebnih  in drugih 
podatkov". Fizične ali pravne osebe lahko dostopajo do podatkov iz evidence, ki so informacije 
javnega značaja, 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. 
Izbrane analitične in statistične obdelave podatkov iz evidence so prosto dostopne na spletnih straneh 
v publikaciji »Podatki o obveznem zdravstvenem zavarovanju« in v Poslovnem poročilu ZZZS. 
 
9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: 
 
Osebne podatke, do katerih je moč dostopati le pod posebnimi pogoji, do nekaterih pa tudi preko 
spletne strani. 
 
 
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: 
 
Pogoji niso znani. 
 
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: 
 
https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/e_storitve_zzzs  
 
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): 
 
/ 
 
13. Datum nastanka: 
 
Zbirka podatkov Evidence obveznega zdravstvenega zavarovanja je bila uvedena 16.6.1996.  
 
14. Pogostnost osveževanja podatkov (šifrant): 
 
Stalno - podatki se vodijo ob nastanku zavarovalnega dogodka in se ob vsakemu novemu dogodku 
temu primerno osvežujejo.  
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15. Oblika zapisa: 
 
Relacijska baza. 
 
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: Centralni register prebivalstva (upravljavec: Ministrstvo za notranje 
zadeve), Evidenčni in analitski informacijski sistem za visoko šolstvo v Republiki Sloveniji – eVŠ in 
Centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja – CEUVIZ (upravljavec: Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport), Evidenca Izvajalci zdravstvenega varstva (upravljavec: Nacionalni 
inštitut za javno zdravje), Register teritorialnih enot (Geodetska uprava RS), Centralna zbirka 
podatkov o pravicah iz javnih sredstev (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti).  
 
18. Odgovorna oseba: 
 
· Za splošne podatke o osebi in podatke o zavarovanju osebe (in vzdrževanje podatkov v 
evidenci stanj neplačnikov prispevkov za zdravstveno zavarovanje):  
o Rok Mihelčič, 
o Valentina Vehovar, 
o Mirjam Erjavec, 
o Vanja Kobentar, 
o Irena Jezerše, 
o Darinka Sabolek, 
o Daniela Dimić, 
e-pošta: poslati v formatu "ime.priimek@zzzs.si" (zaradi izvajanja načel varnostne politike ZZZS), 
 
· Za podatke o osebnem zdravniku zavarovane osebe: 
o Karmen Petrič, 
o Alenka Kolar, 
o Radmila Krunić, 
o Nataša Cugelj – Štemberger, 
e-pošta: poslati v formatu "ime.priimek@zzzs.si" (zaradi izvajanja načel varnostne politike ZZZS), 
 

· Za podatke v zvezi z obravnavo zavarovane osebe pred imenovanim zdravnikom in 
zdravstveno komisijo ZZZS: 
o Andreja Raušl, 
o Dalibor Gavrić, 
e-pošta: poslati v formatu "ime.priimek@zzzs.si" (zaradi izvajanja načel varnostne politike ZZZS), 
 

· Za podatke v zvezi z uresničevanjem pravice do denarnih dajatev: 
o Agata Maselj, 
o Mojca Javornik, 
o Tadej Božič, 
o Svetlana Savarin, 
o Martina Copot, 
o Sergeja Travner, 
o Matjaž Merhar, 
o Nataša Gorjup, 
o Siniša Bošnjak, 
e-pošta: poslati v formatu "ime.priimek@zzzs.si" (zaradi izvajanja načel varnostne politike ZZZS), 
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· Za podatke v zvezi z uresničevanjem pravice do zdravil: 
o Ksenija Oman, 
o Majda Povše, 
o Nataša Jakša, 
o Alenka Marič-Cevzar, 
o Vitoslava Samaluk, 
o Svetlana Savarin, 
o Rozeta Hafner, 
o Jurij Fürst, 
o Jure Mikolič, 
e-pošta: poslati v formatu "ime.priimek@zzzs.si" (zaradi izvajanja načel varnostne politike ZZZS), 
 
· Za podatke v zvezi z uresničevanjem pravice do medicinskih pripomočkov: 
o Alenka Sintič, 
o Svetlana Savarin, 
o Alenka Franko – Hren, 
o Mojca Javornik, 
e-pošta: poslati v formatu "ime.priimek@zzzs.si" (zaradi izvajanja načel varnostne politike ZZZS), 
 
· Za podatke o škodnih dogodkih in nastali škodi za zavarovane osebe: 
o Svetlana Savarin, 
o Mojca Javornik, 
o Mojca Nedoh, 
o Boštjan Savšek, 
e-pošta: poslati v formatu "ime.priimek@zzzs.si" (zaradi izvajanja načel varnostne politike ZZZS), 
 
· Za podatke o zdravstvenem stanju in opravljenih zdravstvenih storitvah za zavarovane osebe 
ter za podatke v zvezi z uresničevanjem pravice do zdravil: 
o Svetlana Savarin, 
o Marko Bradula, 
o Franc Osredkar, 
o Darja Kušar; Sabina, 
o Sabina Poznič-Verk, 
o Tatjana Bele, 
o Jakob Ceglar, 
o Nataša Gorjup, 
o Mojca Javornik, 
o Tomaž Marčun, 
o Mirjana Miljković-Logar, 
o Jerneja Eržen, 
o Maja Tomšič, 
o Alenka Franko-Hren, 
o Alenka Kolar, 
o Vanja Kobentar, 
o Majda Povše, 
o Rozeta Hafner, 
o Jure Mikolič, 
o Mojca Prislan, 
e-pošta: poslati v formatu "ime.priimek@zzzs.si" (zaradi izvajanja načel varnostne politike ZZZS). 
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