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Portal zVEM (zdravje-vse na enem mestu) uporaben tudi za podjetnike 

Podjetniki se pogosto srečujemo s časovnimi stiskami in bi radi čim bolj učinkovito dostopali 

do kar čim več informacij in storitev. Podjetniki lahko do svojih (pacientovih) zdravstvenih 

podatkov dostopate tudi preko portala zVEM, zdravje-vse na enem mestu. Pri tem je 

zahtevana uporaba kvalificiranega digitalnega potrdila, s čimer je zagotovljeno verodostojno 

preverjanje uporabnikov.  

Spletni portal zVEM je bil vzpostavljen kot rešitev v okviru projekta eZdravje in 

uporabnikom omogoča varen dostop do določenih storitev. Polna uporaba portala zVEM z 

možnostjo registracije uporabnikov se je začela v začetku leta 2017.  

Portal zVEM uporabnikom – pacientom omogoča dostop do njihovih podatkov iz Centralnega 

registra podatkov o pacientih, storitve eNaročanja, eRecepte in informacij javnega zdravja.  

Portal zVEM je na voljo na naslovu https://zvem.ezdrav.si. 

Kako lahko portal zVEM koristi podjetnikom? 

Po registraciji na portal boste našli številne podatke, ki se o vas, kot pacientu, vodijo v 

Centralnem registru podatkov o pacientih.  

Zadnje tedne so še posebej aktualni podatki o testiranjih na covid-19. Na portalu pod 

zavihkom »dokumenti« najdete seznam vseh opravljenih testiranj in te podatke si lahko 

prenesete in natisnete, kar vam bo morda v pomoč v kakšnem inšpekcijskem nadzoru.  

 

https://zvem.ezdrav.si/
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Prav tako lahko uporaba zVEM portala podjetnikom prihrani čas z naročanjem receptov, 

naročanjem na preglede, urejanjem zavarovanja in pregleda določenih dokumentov, ki se o 

vas vodijo v Centralnem registru podatkov o pacientih. Portal omogoča tudi ustrezne 

povezave do drugih spletnih mest, kjer lahko preverite npr. izdane bolniške liste, napotnice, 

recepte , ipd., preverite pa lahko tudi stroške zdravljenja. 

 

Vir: https://www.ezdrav.si/storitve/zvem/ 

 

Za SPOT svetovanje Zasavje, 

Saša Pegan, podjetniška svetovalka 

Zagorje ob Savi, marec 2021 


