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Spletna stran ZZZS – vstopna točka za 

zavarovane 
osebe 

izvajalce 
zdravstvenih 

storitev 

zavezance za 
prispevek 
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Namen portala za zavarovane osebe 

 enostaven dostop do podatkov, ki jih upravlja ZZZS, 
informacij in navodil v zvezi z zdravstvenim zavarovanjem, 

 nova komunikacijska pot za zavarovane osebe, 

 omogočiti zavarovanim osebam aktivno vlogo pri urejanju 
zavarovanja,  

 izboljšati ozaveščenost zavarovanih oseb o  

 pravicah in dolžnostih iz OZZ, 

 skrbi za lastno zdravje,  

 stroških zdravljenja. 
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Pristop 

 Projektni način dela 

 Večino informacijske podpore je zagotovila interna ekipa 

 Sodelovanje zunanjih partnerjev 

 IBM Slovenija d.o.o.,  

 Noema Cooperating d.o.o.,  

 Marand d.o.o. , 

 Klika d.o.o. 

 Za povezane vsebine sodelovanje z zavarovalnicami za 
dopolnilno zdravstveno zavarovanje 
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Tehnične značilnosti rešitev 

 Strežnik IBM Websphere Portal Server 

 Osnovna portalska tema – oblikovni in vsebinski okvir 

 Podrobnosti in podatki - portleti 

 Standard JSR286 

 Vključene tehnologije HTML, CSS, JS ter JSP, AJAX, 
JSON, jQuery. IMB Websphere 

 Integriran WCM (Wrb Content Management) 
urejevalnik vsebin 

 Dostop do strežnika preko SSL povezave 

 Pridobivanje podatkov sproti prek EJB javanskih zrn 

 Posebna skrb za varnost podatkov 
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Vsebina portala 
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Elektronske storitve 
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E-storitve: urejenost zavarovanja 
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E-storitve: moji podatki 
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E-storitve: varovanje dostopa 
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Moji podatki: urejenost zavarovanja 
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Moji podatki: podatki o osebi 
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Moji podatki: podatki o OZZ 
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Moji podatki: podatki o izbranih zdravnikih 
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Moji podatki: podatki o izdanih zdravilih 
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Moji podatki: od septembra 2015: 
podatki o zdravstvenih storitvah 
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Moji podatki: od septembra 2015: 
podatki o zdravstvenih storitvah 
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Uporaba rešitev: oktober 2015 
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Pridobitve 

 poenostavitev postopkov za zavarovane osebe, 

 zagotovitev dostopnosti informacij v širšem časovnem 
okviru (24 ur / 7 dni v tednu), 

 krepitev vloge zavarovancev pri skrbi za urejenost 
zdravstvenih zavarovanj in pri koriščenju zdravstvenih 
storitev, 

 zagotovitev infrastrukture za nadaljnje elektronske storitve,  

 razbremenitev službe Zavoda. 


