
 

    

 

 
 
 
Priloga 1: Izjemni primeri dostopa brez KZZ 

 Šifra Naziv primera Opis primera za dostop brez KZZ Seznam funkcij on-line, ki so dostopni v izjemnih 
primerih 

1 
Nujna medicinska 
pomoč ali nujno 
zdravljenje 

Nujna medicinska pomoč ali nujno 
zdravljenje. 

Branje osnovnih osebnih podatkov  osebe 
Branje podatkov o OZZ zavarovane osebe 
Branje podatkov o izbranih osebnih zdravnikih 
Branje podatkov o izdanih MP 
Branje podatkov o predpisanih MP 
Branje podatkov o nosečnosti 
Branje podatkov o izdanih zdravilih 
Branje podatkov o dopolnilnih PZZ (doplačila) 

2 Oseba ima Potrdilo 
KZZ 

Zavarovana oseba nima KZZ, ima pa 
Potrdilo KZZ. 

Dostop do vseh podatkov kot s KZZ v skladu s 
pooblastili izvajalca  

3 
Priprava na hišni 
obisk ali reševalni 
prevoz 

Priprava na hišni obisk zdravnika, 
patronažne sestre ali babice oziroma 
za druge storitve, ki se opravljajo na 
terenu na podlagi listine Delovni 
nalog pri vnaprej znani zavarovani 
osebi. Priprava na reševalni prevoz 
vnaprej znane zavarovane osebe. 

Branje osnovnih osebnih podatkov  osebe 
Branje podatkov o OZZ zavarovane osebe 
Branje podatkov o dopolnilnih PZZ (doplačila) 
Branje podatkov o nadstandardnih PZZ  
Branje podatkov o izbranih osebnih zdravnikih 
Branje podatkov o izdanih MP 
Branje podatkov o predpisanih MP 
Branje podatkov o izdanih zdravilih 
Branje podatkov eBOL 

4 
Pridobitev podatkov 
po hišnem obisku ali 
reševalnem prevozu 

Po opravljenem hišnem obisku 
zdravnika, patronažne sestre ali 
babice oziroma za druge storitve, ki so 
bile opravljene na terenu na podlagi 
listine Delovni nalog ali reševalnem 
prevozu (ob nudenju zdravstvene 
storitve na terenu je bila pridobljena 
ZZZS številka ali EMŠO ali 
priimek+ime+rojstni datum 
zavarovane osebe ali je bil status 
zavarovanja preverjen z uporabo 
mobilne rešitve). 

Branje podatkov o mobilnih preverjanjih zavarovanja 
Branje osnovnih osebnih podatkov  osebe 
Branje podatkov o OZZ zavarovane osebe 
Branje podatkov o dopolnilnih PZZ (doplačila) 
Branje podatkov o nadstandardnih PZZ  
Branje podatkov o izbranih osebnih zdravnikih 
Branje podatkov o izdanih MP 

Branje podatkov o predpisanih MP 
Branje podatkov eBOL 

5 

Predpisovanje in 
izdaja MP na 
mesečno zbirno 
naročilnico v DSO in 
PVSZ 

Predpisovanje in izdaja MP na 
mesečno zbirno naročilnico v domu za 
starejše občane, posebnem, vzgojnem 
in drugem socialnem zavodu. 

Branje osnovnih osebnih podatkov  osebe 
Branje podatkov o OZZ zavarovane osebe 
Branje podatkov o dopolnilnih PZZ (doplačila) 
Branje podatkov o nadstandardnih PZZ  
Branje podatkov o izbranih osebnih zdravnikih 
Branje podatkov o izdanih MP 
Branje podatkov o predpisanih MP 

6 

Obdobno 
preverjanje 
veljavnosti 
zavarovanja za 
skupino - PVSZ 

Obdobno preverjanje veljavnosti 
zavarovanja za skupino zavarovanih 
oseb – varovancev v posebnem, 
vzgojnem in drugih socialnih zavodih 
(644 405, 645 406-410, 602 401-403). 

Branje osnovnih osebnih podatkov  osebe 
Branje podatkov o OZZ zavarovane osebe 

Branje podatkov o dopolnilnih PZZ (doplačila) 

7 

Obdobno 
preverjanje 
veljavnosti 
zavarovanja za 
skupino – DSO 

Obdobno preverjanje veljavnosti 
zavarovanja za skupino zavarovanih 
oseb – varovancev v domovih za 
starejše občane (645 411-418, 602 
419). 

Branje osnovnih osebnih podatkov  osebe 
Branje podatkov o OZZ zavarovane osebe 

Branje podatkov o dopolnilnih PZZ (doplačila) 
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8 

Obdobno 
preverjanje 
veljavnosti 
zavarovanja za 
skupino – dnevni 
obračun 

Obdobno preverjanje veljavnosti 
zavarovanja za skupino zavarovanih 
oseb v podaljšanem bolnišničnem 
zdravljenju, zdravstveni negi in 
paliativni oskrbi, pri invalidni mladini 
in doječih materah. 

Branje osnovnih osebnih podatkov  osebe 

Branje podatkov o OZZ zavarovane osebe 

Branje podatkov o dopolnilnih PZZ (doplačila) 

9 

Obdobno 
preverjanje 
veljavnosti 
zavarovanja za 
skupino – zdravilišča 

Obdobno preverjanje veljavnosti 
zavarovanja za skupino zavarovanih 
oseb na zdraviliškem zdravljenju (204 
503, 104 501-502). 

Branje osnovnih osebnih podatkov  osebe 
Branje podatkov o OZZ zavarovane osebe 
Branje podatkov o dopolnilnih PZZ (doplačila) 
Branje podatkov o nadstandardnih PZZ  

10 KZZ ne deluje Zavarovana oseba ima KZZ, a KZZ ne 
deluje. 

Branje osnovnih osebnih podatkov  osebe 
Branje podatkov o OZZ zavarovane osebe 
Branje podatkov o dopolnilnih PZZ (doplačila) 
Branje podatkov o nadstandardnih PZZ  
Branje podatkov o izbranih osebnih zdravnikih 
Branje podatkov o izdanih MP 
Branje podatkov o predpisanih MP 
Branje podatkov eBOL 

11 
Preverjanje PZZ za 
osebe, ki niso 
vključene v OZZ 

Oseba nima KZZ in ni vključena v OZZ. Branje podatkov o dopolnilnih PZZ (doplačila) 

12 On-line sistem ni 
deloval 

Naknadno preverjanje zavarovanja 
zaradi nedelovanja on-line sistema. 

Branje osnovnih osebnih podatkov  osebe 
Branje podatkov o OZZ zavarovane osebe 
Branje podatkov o dopolnilnih PZZ (doplačila) 
Branje podatkov o nadstandardnih PZZ  
Branje podatkov o predpisanih MP 
Branje podatkov eBOL 

13 

Preverjanje 
zavarovanja, ko se 
storitev lahko opravi 
brez prisotnosti 
zavarovane osebe 

Preverjanje zavarovanja za potrebe 
izdaje listin za uveljavljanje pravic iz 
OZZ in izvedba storitve, ko po presoji 
zdravnika prisotnost zavarovane 
osebe ni potrebna. Velja tudi za 
obračunavanje dialize tipa 4 (CAPD) in 
5 (APD), ki jo zavarovana oseba 
opravlja na domu. 

Branje osnovnih osebnih podatkov  osebe 
Branje podatkov o OZZ zavarovane osebe 
Branje podatkov o dopolnilnih PZZ (doplačila) 
Branje podatkov o izbranih osebnih zdravnikih 
Branje podatkov o izdanih MP 
Branje podatkov o predpisanih MP 
Branje podatkov o izdanih zdravilih 
Branje podatkov eBOL 

14 

Priprava na 
sistematični ali 
preventivni pregled 
šolske mladine 

Priprava na sistematični ali 
preventivni pregled šolske mladine, ki 
bo opravljen na terenu (šoli). 

Branje osnovnih osebnih podatkov  osebe 
Branje podatkov o OZZ zavarovane osebe 
Branje podatkov o izbranih osebnih zdravnikih 
Branje podatkov o izdanih MP 
Branje podatkov o predpisanih MP 

15 

Izdaja zdravil in živil 
za posebne 
zdravstvene namene 
v lekarni za 
varovance socialno 
varstvenih zavodov 

Izdaja zdravil in živil za posebne 
zdravstvene namene, razvrščenih na 
listo v lekarni za varovance socialno 
varstvenih zavodov. 

Branje osnovnih osebnih podatkov  osebe 
Branje podatkov o OZZ zavarovane osebe 
Branje podatkov o dopolnilnih PZZ (doplačila) 
Branje podatkov o nadstandardnih PZZ  
Branje podatkov o izbranih osebnih zdravnikih 

16 
Izdaja zdravila iz 
priročne zaloge 
zdravil (depo) 

Izdaja zdravila iz priročne zaloge 
zdravil (depo). Opomba: ta izjemni 
primer lahko uporablja le lekarna, ki 
ima pri zdravniku depo zdravil. 

Branje osnovnih osebnih podatkov  osebe 
Branje podatkov o OZZ zavarovane osebe 
Branje podatkov o dopolnilnih PZZ (doplačila) 
Branje podatkov o nadstandardnih PZZ  
Branje podatkov o izbranih osebnih zdravnikih 

17 Obračun dnevne Preverjanje zavarovanja za potrebe Branje osnovnih osebnih podatkov  osebe 
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izposojnine obračuna dnevne izposojnine – 
izposojevalnica MP. 

Branje podatkov o OZZ zavarovane osebe 
Branje podatkov o dopolnilnih PZZ (doplačila) 
Branje podatkov o nadstandardnih PZZ  
Branje seznama zavarovanih oseb, ki imajo izposojen 
MP 

18 

Izdaja zdravil in živil 
za posebne 
zdravstvene namene 
na domu 

Izdaja zdravil in živil za posebne 
zdravstvene namene, razvrščenih na 
listo, ko farmacevt zaradi 
zdravstvenega stanja zavarovanca 
dostavi zdravila na dom in poda 
potrebne informacije za varno 
uporabo. 

Branje osnovnih osebnih podatkov  osebe 
Branje podatkov o OZZ zavarovane osebe 
Branje podatkov o dopolnilnih PZZ (doplačila) 
Branje podatkov o nadstandardnih PZZ  

Branje podatkov o izbranih osebnih zdravnikih 

19 Oseba ima Potrdilo 
MedZZ 

Tuja zavarovana oseba nima KZZ ali 
EU-KZZ, ima pa Potrdilo MedZZ, ki ga 
zavarovanci držav, s katerimi je 
sklenjen meddržavni sporazum, lahko 
pridobijo in z njim lahko uveljavljajo 
pravico do nujnega zdravljenja. 

Branje osnovnih osebnih podatkov  osebe 
Branje podatkov o OZZ zavarovane osebe 
Branje podatkov o izdanih MP 
Branje podatkov o predpisanih MP 
Branje podatkov o izdanih zdravilih 
Branje podatkov eBOL 

20 
Oseba ima EUKZZ, 
certifikat ali kartico 
Medicare 

Tuja zavarovana oseba nima KZZ, ima 
pa EU-KZZ, Certifikat ali kartico 
Medicare. 

Branje podatkov o tuji zavarovani osebi 
Branje podatkov o izdanih MP 
Branje podatkov o predpisanih MP 
Branje podatkov o izdanih zdravilih 
Branje podatkov eBOL 

21 
Zdravstvena vzgoja 
na lokaciji brez on-
line sistema 

Izvedba delavnice zdravstvene vzgoje 
na lokaciji, ki nima dostopa do on-line 
sistema. 

Branje osnovnih osebnih podatkov  osebe 

Branje podatkov o OZZ zavarovane osebe 

23 

Preverjanje IOZ v 
primeru napotitve iz 
samoplačniške 
ambulante 

Preverjanje izbranega osebnega 
zdravnika (IOZ) za potrebe uvrstitve 
zavarovane osebe v čakalni seznam, 
če gre za napotitev iz samoplačniške 
ambulante.  

Branje osnovnih osebnih podatkov  osebe 

Branje podatkov o izbranih osebnih zdravnikih 

      Branje osnovnih osebnih podatkov  osebe 
      Branje podatkov o OZZ zavarovane osebe 

24 Obračun aplikativnih 
točk 

Preverjanje podatkov za potrebe 
obračuna storitve aplikacije MP. Branje podatkov o dopolnilnih PZZ (doplačila) 

      Branje podatkov o nadstandardnih PZZ  
      Branje podatkov o izdanih MP 

      Branje podatkov o predpisanih MP 

  Obdobno 
preverjanje 
veljavnosti 
zavarovanja za 
skupino - CPZOPD 

Obdobno preverjanje veljavnosti 
zavarovanja za skupino zavarovanih 
oseb – centri za preprečevanje in 
zdravljenje odvisnosti od 
prepovedanih drog. 

Branje osnovnih osebnih podatkov  osebe 
25 Branje podatkov o OZZ zavarovane osebe 

  
Branje podatkov o dopolnilnih PZZ (doplačila) 

26 

Preverjanje 
zavarovanja 
zavarovane osebe za 
zapis eBOL 

 
Preverjanje zavarovanja za potrebe 
zapisa podatkov BOL.  Branje podatkov o OZZ zavarovane osebe 

27 

Preverjanje 
zavarovanja 
povezane osebe za 
zapis eBOL 

 
Preverjanje zavarovanja za potrebe 
zapisa podatkov eBOL. 

Branje osnovnih osebnih podatkov povezane osebe 
Branje podatkov o OZZ povezane osebe 
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Pojasnila kratic: 
DSO – dom starejših občanov 
PVSZ – javni socialno varstveni zavodi in javni vzgojno-izobraževalni zavodi ter koncesionarji, ki so v mreži javne službe na področju 
socialnega varstva oziroma vzgoje in izobraževanja 
Potrdilo MedZZ – potrdilo mednarodnega zdravstvenega zavarovanja, s katerim imajo zavarovane osebe držav (sporazumi z Republiko 
Severno Makedonijo, Bosno in Hercegovino, Republiko Srbijo in Črno goro)  
pravico do uveljavljanja nujnih zdravstvenih storitev.  Obrazec RM/SI 3, BIH/SI 3, SRB/SI 03 in MNE/SI 03 se predloži ZZZS, ki izda Potrdilo 
MedZZ. 
CPZOPD – centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog 
eBOL – elektronsko potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela 
 

 
 


