
1. Naziv institucije: 
 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
 
2. Naziv zbirke podatkov: 
 
Absentizem 
 
3. Področje (šifrant): 
 
Zdravje 
 
4. Opis vsebine: 
 
Namen zbirke podatkov je spremljanje in analiziranje začasne zadržanosti od dela zaradi bolezni, 
poškodb in drugih zdravstvenih razlogov s finančno zavarovalniškega vidika. 
 
Podatki se zbirajo na podlagi listine Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela (Obr. BOL/02), ki jo je 
založil ZZZS in je javna listina. Izvajalci, ki so pooblaščeni za ugotavljanje začasne zadržanosti od dela, 
pošiljajo podatke območnim enotam Nacionalnega inštituta za javno zdravje na obrazcih ali računalniškem 
mediju (disketa), ki mesečno pripravljajo agregatno obliko podatkov in jih združijo.  
 
Finančno - zavarovalniške agregate in podatke o bolniških staležih daljših od 1 leta pošiljajo območne 
enote NIJZ, NIJZ pa jih posreduje ZZZS enkrat mesečno oz. tromesečno.  
 
5. Pravne podlage: 
 
Zbirka podatkov temelji na 28. členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in 
Zakonu o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva.  
 
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): 
 
Odsotnost z dela zaradi bolezni 
 
7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo: 
 
Republika Slovenija 
 
8. Dostopnost podatkov (šifrant): 
 
Dostop do zbirke je omejen in ga določi Nacionalni inštitut za javno zdravje kot upravljavec izvorne 
evidence začasne in trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb, nege, spremstva in drugih vzrokov. 
ZZZS pa omogoča prost dostop do finančno zavarovalniških analiz, ki jih obdobno pripravlja in javno 
objavlja na svojih 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. 

http://www.zzzs.si/zzzs/info/egradiva.nsf/o/90DB262B507D4303C1256E92003D7FA4?OpenDocument
http://www.ivz.si/
http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/o/CEECE65B19F25E4FC1257552002BEC54
http://www.zzzs.si/ZZZS/info/egradiva.nsf/pod_OZZ?OpenView&count=1000
http://www.zzzs.si/zzzs/info/egradiva.nsf/poslovno_porocilo_slo?OpenView
http://www.zzzs.si/ZZZS/info/egradiva.nsf/o/18A386D2D21354D3C125773600351514?OpenDocument
http://www.zzzs.si/ZZZS/info/egradiva.nsf/o/18A386D2D21354D3C125773600351514?OpenDocument


 
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: 

 
- analize in podatki v statistični publikaciji "Podatki o obveznem zdravstvenem zavarovanju" na 
naslovu: http://www.zzzs.si/zzzs/info/egradiva.nsf/pod_OZZ?OpenView 
 
- trendi in podatki v letnem poslovnem poročilu ZZZS na naslovu: 
http://www.zzzs.si/ZZZS/info/egradiva.nsf/poslovno_porocilo_slo?OpenView&count=1000  
 
- priložnostne analize in študije na naslovu: 
http://www.zzzs.si/ZZZS/info/egradiva.nsf/analiza?OpenView&count=1000    

 
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): 
 
/ 
 
13. Datum nastanka: 
 
Aplikacija je bila razvita v okviru skupnega projekta ZZZS in Inštituta za varovanje zdravja v letu 1988 in 
zaradi spremembe obrazca prenovljena v produkciji 4.9.1996. 
 
14. Pogostnost osveževanja podatkov (šifrant): 
 
Mesečno. 
 
15. Oblika zapisa: 
 
Relacijska baza 
 
16. Jezik zapisa: 
 
Podatki so zapisani v slovenskem jeziku in po metodologiji relacijskih baz podatkov. 
 
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma 
podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave: 
 
Povezava z drugimi evidencami: Evidenca začasne in trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb, 
nege, spremstva in drugih vzrokov (upravljavec: Nacionalni inštitut za javno zdravje). 
 
18. Odgovorna oseba: 
 
Nena Bagari – Bizjak, e-pošta: poslati v formatu "ime.priimek@zzzs.si" (zaradi izvajanja načel 
varnostne politike ZZZS). 

 

http://www.zzzs.si/zzzs/info/egradiva.nsf/pod_OZZ?OpenView
http://www.zzzs.si/zzzs/info/egradiva.nsf/poslovno_porocilo_slo?OpenView
http://www.zzzs.si/ZZZS/info/egradiva.nsf/poslovno_porocilo_slo?OpenView&count=1000
http://www.zzzs.si/ZZZS/info/egradiva.nsf/analiza?OpenView&count=1000
http://www.ivz.si/
http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/o/61AC266132242B11C1257204002DC736
http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/o/61AC266132242B11C1257204002DC736

