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RIZDDZ Register izvajalcev zdravstvene dejavnosti in delavcev v zdravstvu 
- baza podatkov o izvajalcih (nekdanji BPI) 

KDP kvalificirano digitalno potrdilo 

MZ Ministrstvo za zdravje 

NIJZ Nacionalni inštitut za javno zdravje 

PK profesionalna kartica 

VS varnostna shema 

ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
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VSEBINA DOKUMENTA 

Ta dokument podaja navodilo uporabnikom z vlogo Nadzornik organizacije za 
delo pri urejanju pravic za uporabo aplikacij eZdravja.  

 
 

Splošna številka za pomoč v zvezi s storitvami eZdravja: 080 72 99 
 

 
Elektronski naslov za pomoč v zvezi s storitvami eZdravja:  

                                                                                          podpora@nijz.si 

  

mailto:podpora@nijz.si
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1. PREGLED IN OBDELAVA PROŠENJ ZA DODELITEV PRAVIC 

 
Ko nek kandidat vloži prošnjo za dodelitev pravic v neki aplikaciji na določeni 
organizaciji, bo nadzornik te organizacije prejel elektronsko obvestilo o novo 
prispeli prošnji za dodelitev pravic za njegovo organizacijo. Nadzornik se bo 
moral najprej prijaviti v VS na naslovu https://storitve.ezdrav.si/VS.web : 

 

 

SLIKA 1: VSTOPNA STRAN 

  

https://storitve.ezdrav.si/VS.web
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Sledi vpis gesla: 

 

SLIKA 2: VNOS GESLA 

V primeru ko se uporabnik prvič poskuša prijaviti bo aplikacija to zaznala in si bo 

uporabnik moral določiti vstopno geslo. 

 

Prikaže se začetna stran prilagojena pravicam uporabnika. 

 

SLIKA 3: ZAČETNA STRAN – PREGLED PROŠENJ 
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Uporabniki – Nadzorniki organizacije kliknejo na povezavo "Pregled prošenj za 

dodelitev pravic" (Slika 3). Odpre se stran, kjer (s pomočjo iskalnika kriterijev) 

poišče vloge, ki jih mora obdelati: 

 

 

SLIKA 4: PREVERJANJE PROŠENJ 

 

V seznamu iskalnih zadetkov pri prošnji, ki jo želi obdelati, klikne povezavo 

»>>« v stolpcu Ogled.  
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Prikaže se stran za urejanje prošenj za dodelitev pravic: 

 
 

 

SLIKA 5: POTRJEVANJE PROŠENJ 

Nadzornik lahko potrdi ali zavrne prošnjo za dodelitev pravic za vsako 
posamezno vlogo posebej, ne more pa jih spreminjati. Zatem po potrebi vpiše 
elektronsko sporočilo, ki naj se pošlje kandidatu in obdelavo potrdi s klikom na 

gumb "Potrdi in pošlji el. sporočilo". 

 
Prošnja za dodelitev pravic po obdelavi (odobritvi/zavrnitvi) izgine iz seznama  
prošenj za dodelitev pravic, kandidat pa dobi elektronsko sporočilo, v katerem 
je vpisano besedilo, ki ga je vpisal nadzornik, seznam aplikacij s spiskom 
odobrenih vlog in za vsako vlogo spisek organizacij ter besedilo iz e-mail 
predloge aplikacije, zatem pa v istem e-mailu enako še za zavrnjene vloge. 
 
Če je bila prošnja odobrena, se lahko kandidat prijavi v aplikacije z vlogami, ki 
so mu bile odobrene.   
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2. PREGLED DNEVNIKA DOGODKOV 

 
Nadzornik organizacije lahko za uporabnike z dodeljenimi vlogami in pravicami 

in/ali dodeljenimi VZD-ji za organizacijo za katero je Nadzornik organizacije, 

pregleduje dnevnike njihovih dogodkov. 

 

 

SLIKA 6: ZAČETNA STRAN – DNEVNIK DOGODKOV 
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Na strani »Dnevnik dogodkov« izberemo filtre (priimek, ime, EMŠO, …), 

obvezen je vnos datuma od .. do in pritisnemo gumb »Išči« 

 

 

SLIKA 7: DNEVNIK DOGODKOV – IZBOR FILTROV 

 

 

 

SLIKA 8: DNEVNIK DOGODKOV – PREGLED DNEVNIKA 
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3. ADMINISTRACIJA UPORABNIKOV  

 
Nadzornik organizacije lahko za uporabnike z dodeljenimi vlogami in pravicami 

in/ali dodeljenimi VZD-ji za organizacijo za katero je Nadzornik organizacije 

administrira njihove podatke. 

 

 

 

SLIKA 9: ZAČETNA STRAN – ADMINISTRACIJA UPORABNIKOV 
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Na strani »Dnevnik dogodkov« izberemo filtre (priimek, ime, EMŠO, …),  

 

 

SLIKA 10: ADMINISTRACIJA UPORABNIKOV – ISKANJE UPORABNIKA 

 

lahko pa izbere svojo organizacijo in se mu prikaže seznam vseh zaposlenih, ki imajo vsaj 

eno vlogo. 

 

 

SLIKA 11: ADMINISTRACIJA UPORABNIKOV – PODATKI ZA SEZNAM VSEH ZAPOSLENIH 



               

               

                   

       13/20 

3.1 SPREMINJANJE PODATKOV UPORABNIKOV 

 

S klikom na Id RIZDDZ ali EMŠO se nam odpre pogled Administracija 

uporabnika – urejanje. 

 

 

SLIKA 12: ADMINISTRACIJA UPORABNIKOV – UREJANJE 
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Nadzornik organizacije lahko uporabniku spreminja telefonsko številko in 

elektronsko pošto. Spremembe se shranijo šele po pritisku »Potrdi 

spremembe« ali »Potrdi spremembe in pošlji el. Sporočilo«. 

 

 

SLIKA 13: ADMINISTRACIJA UPORABNIKOV – UREJANJE PODATKOV UPORABNIKA 
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3.2 DODAJANJE VLOG UPORABNIKOM 

 

Nadzornik organizacije lahko uporabniku deaktivira obstoječe vloge (ne more 

jo odstraniti. Lahko pa jim tudi dodaja nove vloge (namesto da uporabnik 

zaprosi za vlogo in jo Nadzornik organizacije nato potrdi) – dodaja lahko samo 

za svojo organizacijo. 

 

 

SLIKA 14: ADMINISTRACIJA UPORABNIKOV – DODAJANJE NOVE VLOGE 

 

S klikom na »Dodaj izbrane pravice« se nova vloga doda v pregled dodeljenih 

vlog, nadzornik pa lahko doda še več vlog. 

Vendar s tem vloge uporabniku še niso dodane – potreben je še klik na »Potrdi 

spremembe« ali »Potrdi spremembe in pošlji el. sporočilo«. 

Prav tako lahko na Nadzornik organizacije opravi pregled dnevnika dogodkov 

uporabnika – privzeto se bo prikazal pregled dogodkov za zadnji mesec dni, 

potem pa se lahko spremeni časovno obdobje za katerega se prikaže pregled 

dogodkov. 
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4. PREGLED UPORABNIKOV Z ZAČASNIMI PRAVICAMI 

 
Nadzornik organizacije lahko za svojo organizacijo pridobi spisek vseh 

uporabnikov z začasnimi pravicami. 

 

 

SLIKA 15: UPORABNIKI Z ZAČASNIMI PRAVICAMI 
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Nadzornik organizacije izbere organizacijo (rezultate bo dobil samo na svoji 

organizaciji, načeloma lahko izbere katerokoli). Po kliku na »Išči« se prikaže 

seznam. 

 

 

 

SLIKA 16: UPORABNIKI Z ZAČASNIMI PRAVICAMI - SEZNAM 
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5. ISKANJE PO VLOGAH 

 
Nadzornik organizacije lahko za svojo organizacijo opravi poizvedbo tudi po 

vlogah, ki jih uporabniki imajo. 

 

 

SLIKA 17: ISKANJE PO VLOGAH 
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Iskanje se lahko izvede po nazivu vloge ali pa tudi po aplikaciji – v tem primeru 

se dobi seznam uporabnikov z vsemi vlogami določene aplikacije. 

 

 

SLIKA 18: ISKANJE PO VLOGAH - SEZNAM 

  



               

               

                   

       20/20 

6. UPRAVLJANJE PODATKOV ORGANIZACIJE 

 
Nadzornik organizacije lahko za svojo organizacijo popravlja določene 

podatke – naziv in naslov pravne osebe, prav tako lahko dodaja podatke o 

kontaktnih osebah – nadzornika in njegovega namestnika. 

 

 

SLIKA 19: UREJANJE PODATKOV ORGANIZACIJE 

 


