
Izgubila sem kartico! 

Kaj pa zdaj? 

Martina Zorko Kodelja, Blaž Zadel 

 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 



E-storitve za 

zavarovane 

osebe 

• Izboljšati ozaveščenost 

zavarovanih oseb o skrbi 

za lastno zdravje in 

pravicah ter dolžnostih iz 

OZZ  

• Nova komunikacijska pot 

za zavarovane osebe 

• Enostaven dostop do 

podatkov, ki jih upravlja 

ZZZS 

• Posledično: omogočiti 

zavarovanim osebam 

aktivno vlogo pri urejanju 

zavarovanja 

• Znižati obremenjenost 

služb Zavoda 
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E-naročanje KZZ – glavne značilnosti 

• enostavnost in dostopnost rešitve vsem zavarovanim osebam 

(naročanje preko spletnega obrazca, brez uporabe digitalnih potrdil, 

posebne opreme ali programja), 

• varnost pred nepooblaščenim naročanjem KZZ oz. pred nepooblaščeno 

pridobitvijo osebnih podatkov drugih oseb, 

• vnos minimalnega nabora podatkov, ki zagotavlja identifikacijo osebe in 

preprečuje zlorabe, ter omogoča naročilo in plačilo nove KZZ, 

• takojšnja povratna informacija naročniku KZZ (o napakah, o 

neizpolnjevanju pogojev, plačilni podatki…), 

• pošiljanje novega izvoda KZZ na naslov za vročanje iz CRP, 

• izdaja začasnega potrdila, 

• izdaja računa v primeru plačljive KZZ, 

• preklic prejšnjega izvoda KZZ, 

• zagotavljanje spletnega naročanja KZZ v režimu 24/7/365.  

 



Statistika – po razlogu naročila 

Želim novo kartico                                                                                  244                

Obstoječa kartica je fizično poškodovana                                                            755                

Obstoječa kartica je izgubljena                                                                     2.074            

Obstoječa kartica je ukradena                                                                       331                

Spremenilo se je moje ime ali priimek  391                

Predhodni izvod kartice je starejši od 10 let (avtomatizem) 7.008            

Število KZZ, naročenih preko spleta 10.803          

Število vseh naročenih KZZ 93.794          

Delež e-naročil KZZ glede na vse naročene KZZ 12%

Število naročenih KZZ - drugi izvod, ki bi se lahko naročil preko spleta 62.842          

Delež e-naročil KZZ glede na naročene KZZ, ki bi se lahko naročile preko spleta 17%

jan - okt 2016

10.803 zavarovanih 

oseb manj v vrstah 

na izpostavah ZZZS 

360 ur manj dela 
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Kako naprej? 

Razvojne možnosti na podlagi zgrajene infrastrukture - nove 
funkcije za večjo neodvisnost zavarovanih oseb (in izvajalcev 
zdravstvenih storitev) 

• Elektronsko naročanje nove PK; 

• Elektronski vpogled in opredelitev za darovanje organov in tkiv po smrti; 

• Elektronske vloge za povračila; 

• Podpora strankam pri reševanju napak v podatkih; 

• Vpogled v dostope do podatkov zavarovane osebe (kdo, kdaj in zakaj je 
nekdo vpogledoval v podatke); 

• Platforma za druge e-storitve; 

• Povezovanje s podatki iz sistema eZdravje; 

• Dodatne funkcionalnosti za izvajalce zdravstvenih storitev in zavezance za 
prispevek. 

 



Vprašanja? 

Pripombe? 

Predlogi? 

Martina.Zorko-Kodelja@zzzs.si 


