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Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) je
nosilec obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Osebam, vključenim v zavarovanje zagotavlja pravice:

 kritja stroškov zdravstvenih storitev, zdravil in medicinskih pripomočkov, 

 nadomestila plač v času zadržanosti od dela v primeru bolezni, poškodbe in 

drugih razlogov, ki jih določa zakon,

 povračilo stroškov v zvezi s koriščenjem zdravstvenih storitev ter

 pravice s področja mednarodnega zdr. zavarovanja, glede na pravni red 

EU in meddržavne pogodbe.
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ZZZS na spletu

ZZZS ureja spletne strani, ki so dostopne na naslovu https://www.zzzs.si
Na njih objavlja splošne informacije in javno dostopne elektronske storitve.

Poleg tega zagotavlja še štiri namenske portale za posamezne skupine uporabnikov / partnerjev:

 za zavarovane osebe,

 za izvajalce zdravstvenih storitev,

 za zavezance za prijavo oseb v obvezno zdravstveno zavarovanje in plačilo prispevka ter

 spletne strani nacionalne kontaktne točke za čezmejno zdravstveno varstvo.
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Portal za zavarovane osebe

Portal za zavarovane osebe je namenjen osebam, vključenim v obvezno zdravstveno zavarovanje.

Na javnem delu portala, ki je dostopen na https://zavarovanec.zzzs.si, so objavljeni napotki za vključitev v
obvezno zdravstveno zavarovanje ter koriščenje pravic iz tega zavarovanja.

Portal za zavarovane osebe ima tudi varovani del na naslovu https://moj.zzzs.si, kjer je zavarovani osebi z
uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila omogočen varen dostop do podatkov, ki jih ZZZS vodi v svojih
podatkovnih zbirkah:

 osnovni osebni podatki,

 podatki o urejenosti obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja,

 podatki o urejenosti obveznega zdravstvenega zavarovanja družinskih članov, zavarovanih po njem,

 podatki o izbranih osebnih zdravnikih,

 podatki o zdravstvenih storitvah, zdravilih in medicinskih pripomočkih, ki jih je oseba prejela v breme

obveznega zdravstvenega zavarovanja,

 podatki o izdanih bolniških listih,

 podatki o izdani evropski kartici zdravstvenega zavarovanja.
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Portal za zavarovane osebe

Zakaj uporabljati varovani del portala ?

Z dostopom do podatkov na varovanem delu portala zavarovana oseba lahko

 preveri njen status v obveznem zdravstvenem zavarovanju, ki je npr. odvisen od prijave v zavarovanje, ki jo

mora opraviti delodajalec.

 pridobi informacijo o urejenosti dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

 pridobi informacije za koriščenje pravic – npr. kdaj poteče trajnostna doba medicinskega pripomočka, ko ima

zavarovana oseba pravico do pridobitve novega istovrstnega pripomočka,

 preveri ali je zdravnik izdal bolnški list,

 pridobi informacije o veljavnosti evropske kartice zdravstvenega zavarovanja.
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Nove storitve

ZZZS načrtuje v prihodnjih letih zavarovanim osebam na portalu omogočiti nove storitve – e-vloge za

 povračilo potnih stroškov,

 neposredno izplačilo nadomestila plače delavcu,

 odobritev načrtovanega oziroma nujnega zdravljenja v tujini,

 povračilo stroškov nakupa zdravil ali medicinskih pripomočkov,

 povračilo stroškov reševalnega prevoza,

 povračilo stroškov zdravstvenih storitev v Republiki Sloveniji in

 urejanje zavarovanj, kjer je zavezanec za prijavo fizična oseba.
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Olajšati dostop do portala

Mobilne naprave

Varovani del portala za zavarovane osebe je trenutno dostopen le z uporabo osebnega kvalificiranega
digitalnega potrdila, ki je izdano v Sloveniji.

Digitalna potrdila je večinoma uporabljajo na osebnem računalniku, ne pa tudi na mobilnih napravah.

 Zato je bilo potrebno poiskati rešitev, kako zagotoviti enakovredno varen način dostopa iz mobilne naprave..

Zavarovane osebe, ki živijo v tujini

Med zavarovanimi osebami so tudi osebe s stalnim prebivališčem izven Republike Slovenije.

Med večjimi skupinami teh zavarovanih oseb so:

 delavci, ki se (predvsem iz sosednjih držav) dnevno vozijo na delo v Republiko Slovenijo ter

 upokojenci, ki živijo v drugih državah.

Osebe, s stalnim bivališčem v drugi državi, elektronske storitve večinoma koristijo v tej državi in za te namene
uporabljajo digitalna potrdila, ki jih pridobijo v državi bivališča.

S temi digitalnimi potrdili osebe ne morejo dostopati do ZZZS-jevega portala, ker bi bilo omogočanje dostopa z
digitalnimi potrdili velikega števila različnih izdajateljev veliko administrativno breme za ZZZS.

 Poiskati je bilo potrebno rešitev, kako omogočiti varen elektronski dostop tudi tem zavarovanim osebam.
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Dostop do portala preko sistema SI-PASS

Ministrstvo za javno upravo upravlja sistem SI-PASS, ki se je uveljavil kot osrednji sistem

 za identifikacijo uporabnikov elektronskih storitev, ki jih nudijo različni subjekti v javni upravi ter

 za elektronsko podpisovanje dokumentov.

Sistem SI-PASS za identifikacijo uporabnika omogoča koriščenje različnih sredstev elektronske identifikacije
različnih ravni zaupanja – od digitalnih potrdil, uporabniškega imena in gesla ter uporabniških računov iz različnih
sistemov.

Za mobilne uporabnike je mogoča uporaba t.im mobilne identitete smsPass, kjer se uporabnik prijavi z
uporabniškim imenom in geslom ter enkratnim geslom, ki je uporabniku poslano z SMS sporočilom.

SI-PASS je obenem tudi slovensko eIDAS vozlišče, ki v povezavi z eIDAS vozlišči v drugih državah članicah EU
omogoča čezmejno prijavo in uporabo elektronskih storitev, kot določa Uredba 910/2014 Evropskega parlamenta
in Sveta Evropske unije.

Zato smo se na ZZZS odločili da aktualne izzive razrešimo z nadgradnjo portala za zavarovane osebe, da se
uporabnik lahko prijavi tudi preko sistema SI-PASS:
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Tehnična izvedba

Postopek avtentikacije uporabnika bo potekal z uporabo protokola SAML 2.0.

 SI-PASS nastopa v vlogi ponudnika identifikacije uporabnika.

 ZZZS-jev portal pa v vlogi ponudnika storitve.

Uporabnik bo ob prijavi na ZZZS-jev portal preusmerjen na sistem SI-PASS, kjer se prijavi s kvalificiranim
digitalnim potrdilom ali smsPass.

Uporabnik, ki ima sredstvo za elektronsko identifikacijo izdano v drugi državi, bo lahko prijavo opravil na eIDAS
vozlišču v državi njegovega bivališča.

Po uspešni prijavi bo sistem SI-PASS ZZZS-ju posredoval identifikacijske podatke uporabnika.

 V primeru prijave z digitalnim potrdilom, izdanim v Sloveniji ali prijave z smsPass bo posredoval preverjeno

davčno številko.

 V primeru prijave na tujem eIDAS vozlišču pa ime, priimek in datum rojstva - tem primeru bo moral uporabnik

na ZZZS-jevem portalu vnesti še svojo ZZZS številko.

ZZZS bo omogočil dostop le v primeru, ko v evidenci zavarovanih oseb obstaja oseba z navedeno davčno številko
ali oseba ki ima navedeno ZZZS številko, ime, priimek in datum rojstva.

Portal 
ZZZS

SI-PASS Tujina
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Pristop k izvedbi

Aktivnosti nadgradnje portala potekajo kot razvojna informacija naloga, pri kateri sodeluje interna skupina
ZZZS, ki je zadolžena za koordinacijo naloge in nadgradnje informacijske infrastrukture.

Del zahtevnejših storitev nadgradnje portala izvajata zunanja partnerja z izkušnjami pri razvoju spletnih portalov
na informacijski tehnologiji, ki jo uporablja ZZZS: IBM Slovenija in Noema cooperating d.o.o..

Glavne aktivnosti:
- ocena tveganj in izbira ravni zanesljivosti identifikacije uporabnika,
- določitev pravil za identifikacijo zavarovane osebe,
- analiza možnih variant tehnične izvedbe,
- priprava arhitekturnega in podrobnega načrta za izbrano varianto,
- razvoj nadgradenj,
- testiranje rešitve,
- umestitev dostopa na javnem delu portala,
- evalvacija uporabniške izkušnje in morebitne potrebne prilagoditve,
- uvedba,
- promocija.

Razvojna naloga je sestavni del projekta SI-PASS 2.0 ki ga vodi Inštitut Jožef Stefan in v katerem sodeluje
konzorcij institucij in podjetij, ki bodo nadgradile svoje elektronske storitve, da bodo dostopne preko sistema SI-
PASS in tako dosegljive tudi uporabnikom v drugih državah članicah EU.

Več informacij o projektu je na:
https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/povezovanje-slovenskih-e-storitev-z-nacionalnim-vozliscem-eidas-si-
pass-2-0/
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Stroški in finančni viri

Načrtovani stroški nadgradnje portala, ki obsegajo stroške dela delavcev ZZZS in zunanjih storitev znašajo 50.800
EUR.

V deležu 75% bodo pokriti s sredstvi Evropske unije, saj je konzorcij uspešno pridobil finančna sredstva EU iz
programa CEF (Program za povezovanje Evrope).
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Zaključek

Z nadgradnjo bo portal za zavarovane osebe hitro in enostavno dostopen uporabnikom, ki imajo v sistemu SI-
PASS vzpostavljen svoj uporabniški račun z možnostjo prijave z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila.

Omogočen bo tudi varen dostop do portala iz mobilne naprave kot sta mobilni telefon ali tablica, kar bo omogočilo
večjo dostopnost portala – tudi za uporabnike, ki uporabljajo splet predvsem z mobilnimi napravami.

Zelo pomembna pridobitev pa bo tudi omogočen čezmejni dostop zavarovanih oseb, ki bivajo v drugih državah
članicah EU, saj bodo tako imele enake možnosti elektronske komunikacije z ZZZS, kot zavarovane osebe, ki
bivajo v Republiki Sloveniji.
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Hvala za pozornost!

Vprašanja?

Pripombe?

Predlogi?


