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Število opravljenih e-postopkov prek VEM - trend 



Primerjava opravljenih storitev po letih glede na različna 

vstopna mesta 



Dejstva o postopku 

Nadomestila plač izplačujejo 
zavarovancem delodajalci.  

 

Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije povrne 
delodajalcem izplačana 
nadomestila po predložitvi 
zahtevka. 

 

Hrbtno stran potrdila 
nadomesti računalniško 
izpisana specifikacija 
zahtevka, ki vključuje vse 
podatke, zahtevane na hrbtni 
strani potrdila, in je potrjena z 
žigom in podpisom odgovorne 
osebe pri delodajalcu 
(obračun). 



Pred spremembo - Delodajalec 

Postopek je potekal na papirju. 

 

Obstaja Excelov pripomoček za 
izdelavo obračuna, ki na ZZZS 
spletni strani.  

 

Delodajalec je moral ročno vnesti 
podatke obračuna, jih prepisati na 
zahtevek, vse skupaj natisniti, 
podpisati in žigosati ter priložiti 
potrdila (bolniške liste). 

 

Delodajalec je posredoval celotno 
dokumentacijo na območno enoto 
ZZZS. 
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Zahtevek za refundacijo bruto nadomestil plače in prispevkov od 

razlike do minimalne plače 
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Pred spremembo -postopek na ZZZS 

ZZZS je moral preveriti 
formalno popolnost zahtevka 
in ročno pretipkati vse 
podatke iz obračuna v IS 
ZZZS za obračun nadomestil. 
 
ZZZS je moral izvajati 
formalno in vsebinsko 
kontrolo podatkov 
posameznega obračuna. 
 
ZZZS je v primeru napak 
pozval delodajalca da jih 
odpravi. 
 
ZZZS je povrnil izplačana 
nadomestila za pravilne 
obračune. 

 



Pravilnik o seznamu postopkov, v katerih je vključena oddaja vlog v sistem VEM –
IZRAČUN RAZLIKE

ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

Obveznost =Uveljavljanje pravic do nadomestila plače

 Obstoječe stanje – analiza 
stroškov in koristi za primer 
ne ukrepanja

 Elektronsko posredovanje 
zahtevka preko eVEM

 Poročanje preko 
kadrovskega vmesnika

Izpolnitev 
Zahtevka za 
refundacijo 

bruto 
nadomestil 

plače   
papirni obliki

Izpolnitev 
potrdila o 
upravičeni 
zadržanosti 

od dela

Posredovanje 
pošiljke po 

pošti

1. KUVERTA
2. POŠTNINA
3. ČAS NA 

POŠTO

Izpolnitev 
Zahtevka za 

refundacijo bruto 
nadomestil plače v 
elektornski obliki  

(Evem)

Izpolnitev 
Potrdila o 
upravičeni 
zadržanosti 

od dela

Skeniranje in 
elektronsko 

posredovanje

Izpolnitev 
Potrdila o 
upravičeni 
zadržanosti 

od dela

Skeniranje in 
elektronsko 

posredovanje

1. PAPIR
2. ČAS ZA 

IZPOLNJEVANJE
3. TISKANJE

ČAS ZA 
IZPOLNJEVANJE

ČAS ZA IZPOLNJEVANJE, SKENIRANJE IN 
POSREDOVANJE

ČAS ZA SKENIRANJE IN 
POSREDOVANJE



Prednosti informatizacije 

• Postopek poteka elektronsko. 

 

• Enkraten elektronski vnos zahtevka in pripadajočih 
obračunov. 

 

• Preverjanje vnesenih podatkov obračuna še pred oddajo 
zahtevka.  

 

• Uvoz podatkov za zahtevek in obračun iz izvornih 
računovodskih aplikacij. 

 

• Elektronski zajem Potrdil o upravičeni zadržanosti in 
ostalih prilog k posameznemu obračunu. 

 

 

 



 
 
  Prihranki 
 
 
 
 
• več kot 800.000 evrov na letni ravni  

 
 
 

• v primeru oddaje zahtevkov preko kadrovskega 
 
 

   vmesnika - več kot 1,4 mio EUR na letni ravni  
 
 
 



e-Zahtevek za nadomestila 

• Nova elektronska storitev prinaša pomembne 
pridobitve tudi za ZZZS: 
– Manj zavrnjenih zahtevkov zaradi vgrajenih kontrol. 

– Odpravljen ročni vnos podatkov in tveganje za napake pri 
vnosu. 

– Manj komunikacij z delodajalci, ker so informacije o 
obravnavi zahtevkov na voljo na portalu e-VEM. 

• Sprememba fokusa:  
– Od zagotavljanja operativnega procesa k upravljanju in 

razvoju procesa. 

 



Obravnava e-zahtevkov na ZZZS 

1. korak – avtomatična obravnava 

– Prevzem e-zahtevka 

– Avtomatično vsebinsko preverjanje ustreznosti podatkov  

– Sporočanje sprememb statusa e-zahtevka in napak v sistem e-VEM 

2. korak - Obravnava pri referentu ZZZS s pomočjo interne aplikacije. 

– Evidentiranje morebitnih napak, ki jih referent ugotovi pri pregledu vloge. 
Napake se posredujejo v eVem 

– Izvede se obračun nadomestil za delavce, kjer ni ugotovljenih napak 

3. korak – Zaključni postopki 

– Izvede se izplačilo nadomestil 

– V e-VEM se posreduje informacija o statusu nadomestila in izvedenem 
izplačilu 

4. korak – Analitično spremljanje 

– Podatke na ZZZS spremljamo v analitičnem sistemu (podatkovno skladišče) 
- spremljanje gibanja izdatkov, ugotavljanje morebitnih napak in zlorab, … 

– Na portalu e-VEM so delodajalcem dostopne informacije tudi o preteklih zahtevkih.  

 



Pomoč delodajalcem 

• Vsebinska navodila za delodajalce so na spletni strani ZZZS 
(www.zzzs.si). MJU je točkam VEM in vsem območnim 
enotam distribuiralo zloženke z navodili za uporabo storitve.  

• S specifičnimi vsebinskimi vprašanji se delodajalci obrnejo 
na najbližjo območno enoto ZZZS ali tisto, kjer že sedaj 
vlagajo zahtevke. 

 

http://www.zzzs.si/


Statistika – zelo velik potencial! 

V prvih treh mesecih od vzpostavitve:  
•oddanih že 3.353 elektronskih zahtevkov s strani poslovnih subjektov. 
 

Možnost povezave z NDM vmesnikom.  
 
Trenutno je 22 potencialnih ponudnikov.  
 
Cilj je, da programe prilagodi vsaj toliko zastopnikov za podjetja, kot je vključenih v povezavo s 
kadrovskim vmesnikom, in sicer 37 (za več kot 15.000 podjetij).   
 
Dejansko gre za velik potencial, tako v okviru zasebnega kot tudi javnega sektorja, saj kadrovski 
vmesnik (poleg več kot 15.000 podjetij zasebnega sektorja) že uporablja (in ima s tem integrirane 
vsebine in storitve) že več kot 200 državnih organov in institucij javnega sektorja.  
 
V prihodnje bo mogoče postopke vlaganja zahtevkov za refundacijo plač še dodatno poenostaviti 
z uvedbo e-Potrdil o upravičeni zadržanosti od dela (bolniški listi). V tem primeru delodajalcem ne 
bo več treba prilagati teh potrdil k obračunom. 
 



EPT – Enotna poslovna točka – pogled v prihodnost 

Vodilo projekta je slediti načelu »samo enkrat in na 
enem mestu«.  
 
Sledimo viziji, da Enotna poslovna točka postane 
digitalna pisarna za vsakogar, ki opravlja dejavnost in 
posluje z državo.  

 
Projekt vodi Ministrstvo za javno upravo, v sodelovanju z 
ostalimi ključnimi ministrstvi in pristojnimi organi, 
vključno z zbornicami, inšpektorati, med ključnimi 
sogovorniki razvoja projekta pa bo uporabnik – 
PODJETNIK. 

 




