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Računsko sodišče je izvedlo revizijo učinkovitosti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: 
ZZZS) pri upravljanju neprekinjenega poslovanja v obdobju od 13. 12. 2012 do 31. 5. 2018. Po mnenju računskega 
sodišča je bil ZZZS v obdobju, na katero se nanaša revizija, delno učinkovit. 
 
ZZZS ne izvaja takih storitev, ki so kritične in bi jih bilo treba obnoviti v nekaj urah ali celo minutah, ima 
pa opredeljene, po njegovi oceni ključne procese, ki so pomembni tako za deležnike na področju 
zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji kakor tudi za ZZZS in za katere je predvidel, da jih mora 
obnoviti prej kot v enem dnevu. ZZZS je ustrezno ločil neprekinjeno poslovanje od neprekinjenega 
delovanja informacijskega sistema (v nadaljevanju: IS), ki je informacijsko podpiral poslovne in podporne 
procese ZZZS. 
 
ZZZS ni imel pripravljene strategije neprekinjenega poslovanja in ni imel uvedenega sistema upravljanja 
neprekinjenega poslovanja, vendar pa je imel v internih aktih določene nekatere aktivnosti, povezane s 
poslovanjem v primeru motenj procesov, kakor tudi neformalno vpeljan in delno dokumentiran sistem za 
obvladovanje motenj in odzivanje nanje. ZZZS je imel dokumentiran postopek obveščanja javnosti v 
primerih motenj poslovanja. Ker ZZZS ni imel načrta neprekinjenega poslovanja, tega ni bilo mogoče 
podpirati oziroma izvajati niti testirati. 
 
ZZZS je opredelil politiko delovanja informacijskega sistema ter sprejel načrt neprekinjenega delovanja IS 
(v nadaljevanju: načrt ND-IS), ki je bil objavljen in dostopen vsem zaposlenim ZZZS, zaupne informacije, 
vezane na načrt ND-IS, pa so prejeli le ključni zaposleni. ZZZS je imel ustrezno politiko upravljanja 
operativnih tveganj. Načrt ND-IS je predvideval možnosti nastopa različnih nesreč in incidentov različnih 
stopenj. ZZZS je imel ustrezen proces razvrščanja motenj in incidentov. Tveganja je zmanjševal s tem, da 
je varnostne kopije podatkov hranil na več lokacijah. ZZZS je ustrezno odpravljal motnje v delovanju IS. 
Izvajal je nekatere postopke za ocenjevanje primernosti načrta ND-IS. V obdobju, na katero se nanaša 
revizija, ni imel incidenta, ki bi zahteval izvedbo načrta ND-IS in s tem povezane obnove delovanja IS. 
Pripravil je kratka navodila za obnovo nekaterih delov sistema, a jih v celoti še ni preveril oziroma 
uporabil. Ker še ni imel rezervne lokacije IS, tudi ni imel vseh potrebnih pogojev za celovito preverjanje 
načrta obnove delovanja IS. 
 
Računsko sodišče je ZZZS podalo več priporočil za izboljšanje učinkovitosti na področju neprekinjenega 
poslovanja. Najpomembnejšega med njimi je ZZZS izvedel že med revizijo. Med drugim je po obdobju, 
na katero se nanaša revizija, vzpostavil že dolgo časa načrtovano rezervno lokacijo IS, jo ustrezno 
opredelil in vključil v svoje delovanje ter z ustreznimi ukrepi zmanjševal tudi vrsto drugih ugotovljenih 
tveganj. Računsko sodišče od ZZZS ni zahtevalo predložitve odzivnega poročila. 
 
  



Povzetek | IS ZZZS NP 5 

 

 
 



6 IS ZZZS NP | Revizijsko poročilo 

 

 

KAZALO 

1. UVOD 7 

1.1 PREDMET IN CILJ REVIZIJE ..................................................................................................................... 7 

1.2 PREDSTAVITEV ZZZS ........................................................................................................................... 10 

1.2.1 Informacijski sistem ZZZS ................................................................................................................... 12 

1.2.2 Odgovorne osebe ZZZS ....................................................................................................................... 14 

1.3 REVIZIJSKI PRISTOP ............................................................................................................................... 14 

2. PODPORA NEPREKINJENEMU POSLOVANJU IN NEPREKINJENEMU DELOVANJU IS 15 

2.1 OPIS PROCESOV ...................................................................................................................................... 15 

2.2 NEPREKINJENO POSLOVANJE ............................................................................................................. 18 

2.2.1 Strategija in načrt neprekinjenega poslovanja .................................................................................... 18 

2.2.1.1 Zahteve standarda ................................................................................................................................ 18 

2.2.1.2 Stanje na ZZZS .................................................................................................................................... 19 

2.2.1.3 Povzetek ugotovitev ............................................................................................................................ 24 

2.2.2 Preverjanje načrta neprekinjenega poslovanja ................................................................................... 24 

2.2.2.1 Zahteve standarda ................................................................................................................................ 24 

2.2.2.2 Stanje na ZZZS .................................................................................................................................... 25 

2.2.2.3 Povzetek ugotovitev ............................................................................................................................ 27 

2.3 NEPREKINJENO DELOVANJE IS .......................................................................................................... 27 

2.3.1 Strategija in načrt neprekinjenega delovanja IS .................................................................................. 27 

2.3.1.1 COBIT 4.1 – proces DS4 ................................................................................................................... 27 

2.3.1.2 Stanje na ZZZS .................................................................................................................................... 28 

2.3.1.3 Povzetek ugotovitev in ocena zrelosti procesov ............................................................................. 32 

2.3.2 Preverjanje načrta neprekinjenega delovanja IS ................................................................................. 33 

2.3.2.1 COBIT 4.1 – proces DS4 ................................................................................................................... 33 

2.3.2.2 Stanje na ZZZS .................................................................................................................................... 34 

2.3.2.3 Povzetek ugotovitev in ocena zrelosti procesov ............................................................................. 35 

3. MNENJE 37 

4. PRIPOROČILA 38 

 



Revizijsko poročilo | IS ZZZS NP 7 

 

 

1. UVOD 
Revizijo učinkovitosti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije pri upravljanju neprekinjenega 
poslovanja smo izvedli na podlagi Zakona o računskem sodišču1 in Poslovnika Računskega sodišča 
Republike Slovenije2 ter v skladu z mednarodnimi revizijskimi standardi, ki jih določa Napotilo za 
izvajanje revizij3. 
 
S sklepom o izvedbi revizije4 je bil za revidiranca določen ZZZS, ki je v obdobju, na katero se nanaša 
revizija, upravljal neprekinjeno poslovanje. 
 
Naša pristojnost je na podlagi izvedene revizije podati opisno mnenje o učinkovitosti ZZZS pri 
upravljanju neprekinjenega poslovanja. Revizijo smo načrtovali in izvedli tako, da smo pridobili zadostna 
in ustrezna zagotovila za izrek mnenja. 
 

1.1 Predmet in cilj revizije 
Predmet revizije je bila učinkovitost ZZZS pri upravljanju neprekinjenega poslovanja v obdobju, na katero 
se nanaša revizija. 
 
Konec leta 2012 je računsko sodišče zaključilo revizijo smotrnosti poslovanja Prejem, obdelava in nadzor 

zahtevkov na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije5, kjer so bili revidirani postopki prejema, obdelave in 
nadzora zahtevkov v povezavi s pravicami iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na ZZZS, in izreklo 
mnenje o smotrnosti poslovanja za obdobje 1. 1. 2009 do 19. 9. 2012. V tem revizijskem poročilu je bilo 
ugotovljeno, da informacijski sistem ZZZS ni imel pripravljenih načrtov neprekinjenega poslovanja in 
okrevanja po škodnem dogodku. ZZZS je v letu 2007 pripravil analizo poslovnih posledic izpada IS in 
oceno tveganja, vendar pa na podlagi opravljene analize ni pripravil načrta neprekinjenega poslovanja ter 
načrtov za okrevanje po škodnem dogodku za posamezne sisteme in organizacijske funkcije. Ugotovljeno 
je bilo tudi, da ZZZS ni imel rezervne lokacije delovanja IS (v nadaljevanju: rezervna lokacija IS), ki bi 
lahko v primeru izpada primarne lokacije prevzela njegovo delovanje. ZZZS je v obdobju, na katero se je 
nanašala revizija v letu 2012, doživel primer večjega izpada centralnega IS6. 

                                                      

1  Uradni list RS, št. 11/01, 109/12. 
2  Uradni list RS, št. 91/01. 
3  Uradni list RS, št. 43/13. 
4  Št. 323-1/2018/2 z dne 10. 1. 2018. 
5  [URL: http://www.rs-rs.si/fileadmin/user_upload/revizija/491/InfSist_racuni_ZZZS_RSP.pdf], 22. 7. 2019. 
6  V letu 2009 je bilo na ZZZS več ur prekinjeno delovanje IS, ko je zunanji serviser sistema gašenja po pomoti 

izklopil elektriko glavnega dovoda in brezprekinitvenega napajanja. S tem je onemogočil tako delo zaposlenim 
ZZZS kot tudi potrjevanje kartic zdravstvenega zavarovanja na samopostrežnih terminalih. 
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Zaradi navedenih ugotovitev smo se odločili, da izvedemo ponovno revizijo smotrnosti poslovanja z 
namenom pregleda učinkovitosti upravljanja neprekinjenega poslovanja ZZZS. 
 
Preverili smo pripravljenost ZZZS na neprekinjenost poslovanja s strateškega vidika poslovanja ZZZS v 
primeru motenj in izpadov posameznih poslovnih in podpornih procesov ter tudi pripravljenost ZZZS na 
neprekinjenost delovanja IS v primeru motenj in izpadov delovanja IS. 
 
Pojem neprekinjenega poslovanja ni nov, saj so organizacije že v preteklosti morale vzpostavljati pogoje za 
neprekinjeno delovanje tudi v primeru nesreč oziroma drugih motenj, ki vplivajo na delovanje organizacij. 
Pred leti so organizacije za upravljanje neprekinjenega poslovanja pogosto uporabljale britanski javno 
dostopni standard BS PAS 567, ki ga je leta 2006 nadomestil britanski standard BS 259998. Ta standard je 
po nekaj letih nadomestil mednarodni standard ISO 22301:20129. V nekaterih delih sveta uporabljajo 
lokalizirane standarde na podlagi BS 25999 pa tudi druge metode za upravljanje neprekinjenega 
poslovanja. Nemško govoreče države na primer, uporabljajo BSI standard 100-410. 
 
Neprekinjeno poslovanje je sposobnost organizacije, da na podlagi vnaprej definiranih postopkov nadaljuje z 
dostavo izdelkov ali storitev na sprejemljivi in vnaprej določeni ravni tudi ob nastopu motenj, ki ovirajo 
njeno delovanje11. 
 
Upravljanje neprekinjenega poslovanja je celovit proces upravljanja, ki opredeljuje morebitne grožnje za 
organizacijo in vplive na poslovanje organizacije, če bi se te grožnje realizirale. Proces upravljanja 
zagotavlja okvir za povečanje odpornosti organizacije in zmožnost njenega učinkovitega odziva na 
grožnje12. 
 
Sistem upravljanja neprekinjenega poslovanja (v nadaljevanju: SUNP) je del celotnega sistema upravljanja 
organizacije, ki se nanaša na neprekinjeno poslovanje13. Organizacije vpeljujejo in upravljajo sistem 
neprekinjenega poslovanja, da z njim obvladujejo tveganja motenj in nedelovanja svojih procesov, 
vključno s tveganji motenj in nedelovanja IS. 
 
Organizacije lahko uporabljajo ISO 22301:2012 kot pomoč za vzpostavitev in upravljanje SUNP. Zahteve, 
določene v ISO 22301:2012, so generične in so namenjene uporabi za vse organizacije ali njihove dele, ne 
glede na vrsto, velikost in naravo organizacije. Obseg uporabe teh zahtev je odvisen od okolja delovanja in 
zapletenosti organizacije. Poudariti je treba, da namen ISO 22301:2012 ni zagotoviti enoličnosti SUNP  
 

                                                      

7  Angl.: Publicly Available Specification. 
8  Sestavljen je bil iz BS 25999-1:2006 Business Continuity Management. Code of Practice in BS 25999-2:2007 Specification 

for Business Continuity Management. 
9  Mednarodni standard ISO 22301:2012 Družbena varnost – Sistemi za upravljanje neprekinjenega poslovanja – 

Zahteve; angl.: Social security – Business continuity management systems – Requirements. 
10  Nem.: Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik Standard 100-4: Notfallmanagement. 

[URL: https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/ITGrundschutz/ITGrundschutzStandards/Standard04/ITGStan
dard04_node.html], 22. 7. 2019. 

11  ISO 22301:2012, poglavje 3 – izrazi in definicije; točka 3.3; angl.: Business Continuity. 
12  ISO 22301:2012, poglavje 3 – izrazi in definicije, točka 3.4; angl.: Business Continuity Management. 
13  ISO 22301:2012, poglavje 3 – izrazi in definicije, točka 3.5; angl.: Business Continuity Management System. 
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različnih organizacij, temveč da vsaka organizacija oblikuje SUNP v skladu s svojimi potrebami ter 
zahtevami strank. 
 
Cilj revizije je bil izrek mnenja o učinkovitost ZZZS pri upravljanju neprekinjenega poslovanja v obdobju, 
na katero se nanaša revizija. 
 
Glavno revizijsko vprašanje je bilo, ali je ZZZS učinkovito upravljal neprekinjeno poslovanje. Da bi odgovorili na 
glavno vprašanje, smo si zastavili naslednja podvprašanja: 

• ali je ZZZS učinkovito upravljal strategijo in načrt neprekinjenega poslovanja; 
• ali je ZZZS učinkovito izvajal redno testiranje načrta neprekinjenega poslovanja; 
• ali je ZZZS učinkovito upravljal strategijo in načrt neprekinjenega delovanja IS; 
• ali je ZZZS učinkovito izvajal redno testiranje načrta neprekinjenega delovanja IS. 

 
Odločili smo se, da kot sodilo za presojo neprekinjenega poslovanja na ZZZS uporabimo 
ISO 22301:2012, saj ta na strukturiran način omogoča pregled nad vsemi elementi upravljanja 
neprekinjenega poslovanja organizacije, tudi če se ta ne odloči, da vpelje standard kot zavezujoč za svoje 
delovanje. Za presojo specifičnih področij neprekinjenega delovanja informacijske podpore smo smiselno 
uporabili ogrodje za upravljanje in nadzor informacijskih tehnologij COBIT 4.114. Za presojo učinkovitosti 
delovanja ZZZS na podlagi ISO 22301:2012 in COBIT 4.1 smo se odločili, ker nam omogočata podajanje 
strukturiranih in na dobrih praksah temelječih priporočil. 
 
V sklopu revizije smo preverili, če ima ZZZS: 

• strategijo in načrt neprekinjenega poslovanja ZZZS; 
• analizo vpliva na poslovanje15; 
• postavke, ki so jih določili upravljavci in ki jih opredeljuje ISO 22301:2012: 

- največji sprejemljivi izpad16, kar pomeni najdaljše, še sprejemljivo, časovno obdobje, ki bi lahko 
povzročilo nesprejemljive škodljive vplive zaradi ne zagotavljanja storitve oziroma neizvajanja 
dejavnosti; 

                                                      

14  Angl.: Control objectives for information technology; COBIT 4.1 je ogrodje za upravljanje in nadzor informacijskih 

tehnologij, ki omogoča razvoj jasnih usmeritev in uvedbo dobrih praks kontrol informacijskih tehnologij, s 
poudarkom na skladnosti z zakoni, predpisi, notranjimi usmeritvami organizacije in standardi. COBIT 4.1 je izdal 

Inštitut za upravljanje informacijskih tehnologij – The IT Governance Institute (ITGI) v okviru združenja ISACA 

(predhodno znana kot Information System Audit and Control Association). Slovenski prevod ogrodja COBIT 4.1 je na 
voljo na spletni strani združenja ISACA, [URL: http://www.isaca.org/Knowledge-Center/cobit/Pages/Downloads.aspx], 

22. 7. 2019. CobiT 4.1 predstavlja metodologijo za učinkovito upravljanje in obvladovanje informacijske 

tehnologije v organizaciji. Obsega 34 procesov, ki s svojimi kriteriji (učinkovitost, uspešnost, zaupnost, celovitost, 
razpoložljivost, skladnost in zanesljivost) vplivajo na vire informacijske tehnologije, ki so: aplikacije, informacije, 

infrastruktura in ljudje. Osredotočenost na poslovanje je glavna tema COBIT 4.1. Ogrodje COBIT 4.1 ni 

namenjeno le uporabi s strani izvajalcev storitev informacijske tehnologije, uporabnikov, revizorjev in 
presojevalcev, temveč nudi usmeritve tudi vodstvu in lastnikom poslovnih procesov. 

15  Angl.: BIA – Business Impact Analysis, proces analize dejavnikov in učinkov, ki bi lahko imel vpliv na motnje v 

poslovanju organizacije in njenih procesov. 
16  Angl.: MAO – maximal acceptable outage. 
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- največje dovoljeno obdobje motenj17, kar pomeni najdaljše, še sprejemljivo, časovno obdobje, ki bi 
lahko povzročilo nesprejemljive škodljive vplive zaradi motenj pri zagotavljanju storitve oziroma 
neizvajanja dejavnosti; 

- najmanjši cilj neprekinjenega poslovanja18, kar pomeni najmanjšo raven storitev, ki je za 
organizacijo sprejemljiva za doseganje poslovnih ciljev med motnjami; 

- čas ponovne vzpostavitve delovanja sistema19 za posamezne procese, kar pomeni čas okrevanja, ko 
je treba vzpostaviti informacijsko podporo posameznemu procesu; 

- ciljna točka obnovitve podatkov20, kar pomeni časovno obdobje, za katero lahko izgubimo podatke 
in jih moramo kasneje ponovno pridobiti; 

• načrt in dokumentacijo testiranj neprekinjenega poslovanja ZZZS; 
• zagotovljeno odzivnost zaposlenih na izredne razmere s pregledom postopkov v sili, usposabljanjem 

zaposlenih in rezultati njihovih testov in urjenja; 
• strategijo in načrt neprekinjenega delovanja IS ZZZS; 
• načrt in dokumentacijo testiranj neprekinjenega delovanja IS ZZZS. 

 
V okviru revizije nismo preverjali: 

• smotrnosti izbire posamezne tehnološke infrastrukture; 
• pravilnosti ali smotrnosti izbire posameznega dobavitelja ali izvajalca; 
• delovanja tehnološke infrastrukture; 
• stopnje neprekinjenosti poslovanja drugih deležnikov, izvajalcev obveznega zdravstvenega 

zavarovanja (v nadaljevanju: OZZ). 

 

1.2 Predstavitev ZZZS 
ZZZS je v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju21 (v nadaljevanju: 
ZZVZZ) nosilec OZZ za območje Republike Slovenije. Kot nosilec OZZ je pristojen in zadolžen za vse 
naloge na tem področju, ki jih določa ZZVZZ. ZZZS sprejema tudi podrobnejše predpise o obveznem 
zavarovanju, s partnerji oblikuje in določa program zdravstvenih storitev v državi, zagotavlja, zbira in 
razporeja sredstva za izvajanje obveznega zavarovanja ter odloča o pravicah zavarovancev v skladu z 
ZZVZZ. Sredstva za OZZ se pretežno zagotavljajo s prispevki, ki jih ZZZS plačujejo zavarovanci, 
delodajalci in drugi zavezanci, določeni z ZZVZZ. Prispevki se plačujejo od osnov, določenih z ZZVZZ, 
po proporcionalnih stopnjah. 
 
Izvajanje OZZ je javna služba, ki jo opravlja ZZZS kot javni zavod. ZZZS je pravna oseba z vsemi 
pooblastili za nastopanje v pravnem prometu. Za svoje obveznosti odgovarja z vsemi sredstvi za izvajanje 
obveznosti zdravstvenega zavarovanja. ZZZS izvaja dejavnost OZZ in opravlja druge dejavnosti v skladu 
z ZZVZZ, s statutom ZZZS22 in z drugimi splošnimi akti ZZZS. 
 

                                                      

17  Angl.: MTPD – maximum tolerable period of disruption. 
18  Angl.: MBCO – minimal business continuity objective. 
19  Angl.: RTO – recovery time objective. 
20  Angl.: RPO – recovery point objective. 
21  Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 91/07, 76/08, 87/11, 91/13. 
22  Statut Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01, 1/02-popr.). 
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ZZZS je organizacijsko razdeljen na direkcijo ter deset območnih enot s 45 izpostavami po celotnem 
območju Republike Slovenije in Področno enoto Informacijski center (v nadaljevanju: PE IC), ki razvija in 
podpira IS ZZZS. 
 
Direkcija opravlja predvsem vodstvene, planske, strateško-razvojne, organizacijske in koordinacijske 
naloge in je drugostopenjski organ pri upravnih postopkih. Sestavljajo jo: 

• generalni direktor, 
• sekretar zavoda, 
• tajništvo. 

 
ZZZS ima oblikovana področja za: 

• urejanje zavarovanj in mednarodno zdravstveno zavarovanje, 
• odločanje o pravicah in za medicinske pripomočke, 
• finance in računovodstvo, 
• zdravstveno analitiko in ekonomiko, 
• analitiko in razvoj, 

ter sektorje za: 

• pravne in splošne zadeve, 
• razvoj kadrov in organizacije, 
• informiranje in odnose z javnostmi, 
• notranje revidiranje. 

 
PE IC kot informacijski servis ZZZS skrbi za informatizirane zbirke podatkov, računalniške aplikacije in 
opremo. PE IC sestavljajo: 

• oddelek za razvoj, 
• oddelek za operativo, 
• sistemski oddelek, 
• oddelek za mreže, 
• oddelek za finance in računovodstvo. 

 
PE IC je za vsa specifična poslovna področja ZZZS razvila enotno programsko opremo. Interni razvoj 
programske opreme temelji na enotni razvojni metodologiji, na internih tehničnih standardih in podrobno 
opredeljeni organizaciji dela. Vse rešitve so razvite okrog enotne, centralizirane in integrirane zbirke 
podatkov ter se izvajajo v okolju odjemalec/strežnik z grafičnim uporabniškim vmesnikom na strani 
odjemalca in izvajanjem vseh strežniških funkcij na osrednjem računalniku, kjer se izvajajo tudi pri 
uporabnikih naročene paketne obdelave. 
 
Na območnih enotah izven Ljubljane so organizirani tudi oddelki informacijskega centra, katerih glavna 
naloga je pomoč uporabnikom na območni enoti z izpostavami, vendar se informatiki večine območnih 
enot aktivno vključujejo tudi v skupne razvojne projekte. 
 
V procese, ki jih podpira IS ZZZS, so poleg notranjih vključeni tudi zunanji uporabniki: zavarovane 
osebe, zavezanci za prijavo v zavarovanje in za plačevanje prispevkov, izvajalci zdravstvenih storitev, 
pogodbeni partnerji, državni organi in drugi subjekti. 
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Dne 31. 12. 2017 je bilo na ZZZS 847 zaposlenih za nedoločen čas, poleg tega je bilo za nadomeščanje 
odsotnih delavk in delavcev zaradi daljše bolezni ali porodniške odsotnosti zaposlenih še 11 delavcev za 
določen čas. V PE IC in v oddelkih informacijskega centra na območnih enotah je bilo 104,5 zaposlenega. 
 
Organi ZZZS so skupščina, upravni odbor in generalni direktor. Najvišji organ ZZZS je skupščina, ki ima 
predvsem naslednje naloge: 

• določa politiko in strategijo razvoja zdravstvenega zavarovanja; 
• sprejema statut ZZZS in izhodišča za njegovo organizacijo; 
• sprejema splošne akte za uresničevanje zdravstvenega zavarovanja; 
• določa finančni načrt in sprejema zaključni račun ZZZS; 
• opravlja druge naloge v skladu z ZZVZZ in s statutom ZZZS. 

 
Skupščino sestavlja 45 članov, in sicer 25 predstavnikov zavarovancev in 20 predstavnikov delodajalcev. 
Med predstavniki zavarovancev je 15 predstavnikov aktivnih zavarovancev, sedem predstavnikov 
upokojencev, dva predstavnika invalidov in en predstavnik kmetov. Med predstavniki delodajalcev je 
16 predstavnikov delodajalcev, ki jih volijo organizacije in delodajalci, organiziranih v gospodarski zbornici 
in drugih združenjih delodajalcev, in štirje predstavniki delodajalcev za področje državne uprave in 
negospodarskih javnih služb, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije. 
 
Upravni odbor je izvršilni organ skupščine, ki ga sestavlja 11 članov. Predsednika in člane imenuje 
skupščina ZZZS, tako da so v njem ustrezno zastopani predstavniki delodajalcev, aktivnih zavarovancev, 
upokojencev in invalidov. Dva člana upravnega odbora imenuje skupščina na predlog delavcev ZZZS. 
 
Poslovodni organ ZZZS je generalni direktor, ki je odgovoren za strokovnost in zakonitost dela, za svoje 
delo in za delo ZZZS je odgovoren skupščini. Generalnega direktorja imenuje skupščina na predlog 
upravnega odbora za obdobje štirih let. K imenovanju generalnega direktorja daje soglasje Državni zbor 
Republike Slovenije. 
 
Delovanje ZZZS se pretežno financira iz prispevkov za OZZ. 

1.2.1 Informacijski sistem ZZZS 

Delovanje ZZZS podpira 19 večjih, interno razvitih aplikacij za centralni računalnik, ki med drugim 
podpirajo evidence zavarovanj, zdravstvenih delavcev in drugih deležnikov, pregled nad izdatki za 
zdravstvene storitve, izdajo medicinskih pripomočkov, področje mednarodnega zdravstvenega 
zavarovanja, področje nadomestil dohodkov iz naslova OZZ in številna druga področja poslovanja 
zavoda. ZZZS poleg tega uporablja številne interno razvite aplikacije v okolju Lotus Notes23 za vodenje 
dokumentnih zbirk in podporo različnim postopkom ter druge manjše interno razvite rešitve. Programska 
rešitev za celovito upravljanje virov organizacije24 podjetja SAP AG se uporablja za vodenje 
računovodskih evidenc, fakturiranje, finančno planiranje, spremljanje realizacije finančnega načrta, 

                                                      

23  Aplikacije, razvite v okolju Lotus Notes, se uporabljajo z različnimi lokalnimi in sodelovalnimi strežniškimi 

aplikacijami, vključno z e-pošto, koledarji, aplikacijami za neposredno sporočanje, izmenjavo datotek, upravitelji 

osebnih podatkov in spletnimi objavami. 
24  Angl.: Enterprise resource planning – ERP. 
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notranje in zunanje poročanje. ZZZS uporablja tudi več manjših kupljenih aplikacij (med njimi: aplikacijo 
za obračun plač, sistem za registracijo delovnega časa, aplikacijo za vodenje kadrovskih evidenc ter SPIS25 
za podporo manj frekventnih postopkov). Za takojšnje neposredno izmenjevanje podatkov med izvajalci 
zdravstvenih storitev in ZZZS se uporablja sistem On-line26. Za avtomatizirano izmenjevanje podatkovnih 
pošiljk z izvajalci ZZZS uporablja namenski spletni servis. Vzpostavljena sta portala za zavarovane osebe 
in izvajalce zdravstvenih storitev. Prav tako ima ZZZS vzpostavljene spletne strani za čezmejno 
informiranje o koriščenju zdravstvenih storitev. ZZZS ima vzpostavljene tudi spletne aplikacije (med njimi 
aplikacija za dostop do podatkov Centralne baze zdravil27, aplikacija za dostop zdravnikov do kazalnikov 
predpisovanja zdravil, aplikacija za nudenje informacij o pogodbenih izvajalcih zdravstvenih storitev). Za 
dostope pooblaščenih institucij do podatkov v zbirki zavarovanih oseb ZZZS uporablja aplikacijo 
ePoizvedbe28. ZZZS ima vzpostavljene številne spletne servise in komponente za uporabo spletnih 
servisov drugih institucij za avtomatizirano medinstitucionalno izmenjevanje podatkov ter za potrebe 
delovanja e-storitev na državnem portalu SPOT – slovenska poslovna točka (predhodno portal e-VEM29). 
 
ZZZS zagotavlja delovanje informacijskih rešitev z različnimi informacijskimi arhitekturami. Jedro 
centralnega strežniškega kompleksa sestavljata dva strežnika IBM System Z 2964-N30. V centralnem 
strežniškem kompleksu se izvaja 12 logičnih particij30 z operacijskim sistemom z/OS 2.131 in štiri particije 
z operacijskim sistemom zVM32 6.4, v katerem teče okoli 15 zLinux sistemov. 
 
Interno komunikacijsko omrežje povezuje 10 območnih enot in 45 izpostav s centralno lokacijo. Interne 
komunikacije so zaščitene z IPsec33 šifriranjem znotraj ločenega omrežja. Poleg klasičnih tipov zaščite 
(požarne preglede, sistem za zaznavanje vdorov, seznam za kontrolo dostopov) uporabljajo požarne 
zidove nove generacije z integriranim orodji. 

                                                      

25  Rešitev, ki podpira delo z dokumentarnim gradivom in celovit sistem za elektronsko upravljanje dokumentov. 
26  Sistem On-line je informacijska rešitev, ki zagotavlja neposredno, varno, zanesljivo in hitro izmenjevanje 

podatkov med IS izvajalcev zdravstvenih storitev in IS ZZZS. Temelji na tehnologiji spletnih storitev, kar 

omogoča, da se rešitev uporablja znotraj aplikacij, ki jih izvajalci zdravstvenih storitev uporabljajo pri rednem 
delu. Uporaba sistema je obvezna za vse izvajalce zdravstvenih storitev, ki imajo z ZZZS sklenjeno pogodbo, in 

sicer za izvajanje storitev, ki so pravica iz OZZ. Izvajalci s pomočjo sistema On-line iz zbirk podatkov ZZZS, 

zavarovalnic za prostovoljna zdravstvena zavarovanja in Nacionalnega inštituta za javno zdravje pridobijo 
podatke, potrebne za izvajanje, beleženje in obračun storitev. Izvajalci sistem uporabljajo tudi za pošiljanje 

podatkov ZZZS,  

 [URL: https://partner.zzzs.si/wps/portal/portali/aizv/e-
poslovanje/sistem_on_line_resitve_za_preverjanje_urejenosti_z/sistem_on_line/], 22. 7. 2019. 

27  [URL: http://www.cbz.si/cbz/bazazdr2.nsf], 22. 7. 2019. 
28  IS razvit v ZZZS, ki omogoča avtomatizirano elektronsko posredovanje osebnih podatkov o zavarovanih 

osebah, ki jih vodi v svojih zbirkah podatkov na podlagi 79.b člena ZZVZZ. 
29  [URL: http://evem.gov.si], 22. 7. 2019. 
30  Del diskovnega prostora, ki ga operacijski sistem upravlja kot ločeno, zaključeno celoto. 
31  Operacijski sistem za IBM centralne strežnike, [URL: https://www.ibm.com/it-infrastructure/z/os], 22. 7. 2019. 
32  Operacijski sistem navideznih strojev, [URL: http://www.vm.ibm.com], 22. 7. 2019. 
33  Varnostni protokol za zaščito komunikacije po internetnem protokolu, [URL: http://www.islovar.org/islovar], 

22. 7. 2019. 
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1.2.2 Odgovorne osebe ZZZS 

Za učinkovitost ZZZS pri upravljanju neprekinjenega poslovanja je odgovoren generalni direktor ZZZS v 
skladu s svojimi pooblastili. Za neprekinjeno poslovanje so odgovorni direktorji področij v direkciji in 
direktorji območnih enot. Odgovorni osebi ZZZS v obdobju, na katero se nanaša revizija, in med 
izvajanjem revizije sta navedeni v tabeli 1. 
 

Tabela 1:  Odgovorni osebi ZZZS v obdobju, na katero se nanaša revizija, in med izvajanjem revizije 

Odgovorna oseba Obdobje odgovornosti 

Samo Fakin, direktor od 4. 5. 2011 do 15. 5. 2015 

Samo Fakin, v. d. direktorja od 16. 5. 2015 do 14. 9. 2016 

Marjan Sušelj, v. d. direktorja od 15. 9. 2016 do 2. 3. 2017 

Marjan Sušelj, direktor od 3. 3. 2017 

 

1.3 Revizijski pristop 
Ustrezne in zadostne dokaze za izrek mnenja smo pridobili predvsem z uporabo naslednjih kvalitativnih 
metod in tehnik revidiranja: 

• proučevanje pravnih in drugih podlag, ki opredeljujejo upravljanje neprekinjenega poslovanja na 
ZZZS; 

• zbiranje, pregled in presojo dokumentacije s področja upravljanja neprekinjenega poslovanja in 
neprekinjenega delovanja na ZZZS; 

• analizo pridobljenih podatkov in informacij o upravljanju neprekinjenega poslovanja in 
neprekinjenega delovanja na ZZZS; 

• metoda intervjuja (ustno zaprosilo za predložitev listin) in pisna vprašanja revidirancu; 
• pregled spletnih strani, medijskih poročil in drugih javno dostopnih virov, ki so povezani z 

delovanjem ZZZS; 
• analiziranje in primerjava javno objavljenih podatkov ter podatkov, pridobljenih pri revidirancu. 
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2. PODPORA NEPREKINJENEMU 

POSLOVANJU IN NEPREKINJENEMU 

DELOVANJU IS 
ZZZS razlikuje med neprekinjenostjo poslovanja in neprekinjenostjo delovanja IS, in sicer neprekinjenost 
poslovanja pojmuje kot neprekinjenost upravljanja poslovnih procesov, neprekinjenost delovanja IS pa 
kot neprekinjenost informacijske podpore poslovnim procesom. ZZZS dnevno izvaja nekatere aktivnosti, 
ki temeljijo na zahtevah standarda ISO 22301:2012, kar opisujemo v nadaljevanju. 
 

2.1 Opis procesov 
ZZZS je imel v obdobju, na katero se nanaša revizija, poslovne procese delno opredeljene le v Pravilniku 
o notranji organizaciji. 
 
ZZZS je v okviru strateškega razvojnega programa za obdobje 2008–201334, ki je veljal v delu obdobja, na 
katero se nanaša revizija, le na nekaj mestih omenil poslovne procese, vendar jih ni podrobneje opredelil. 
 
V skladu s poslanstvom in razvojno vizijo je ZZZS v strateškem razvojnem programu za obdobje 2014–201935 
opredelil devet globalnih ciljev, razdeljenih po naslednjih vrstah poslovanja: vidiki strank, vidiki finančnega 
poslovanja, vidiki notranjih procesov ter vidiki učenja in rasti. Med njimi je bil tudi globalni cilj 7 – 
Optimizirati poslovne procese. ZZZS je za vsako poslovno leto v poslovnih poročilih poročal o 
doseganju letnih ciljev, ki so izhajali iz globalnih ciljev. Tabela 2 prikazuje pregled letnih ciljev za globalni 
cilj 7 – Optimizirati poslovne procese. 
 

                                                      

34  Strateški razvojni program Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za obdobje od 2008 do 2013, 
24. 9. 2008. 

35  Strateški razvojni program Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za obdobje od 2014 do 2019, junij 2014, 

[URL: http://www.zzzs.si/ZZZS/info/egradiva.nsf/0/0bf5b8b117643a51c1257c470034803f/$FILE/SRP%202
014-2019%20-%20web.pdf], 22. 7. 2019. 
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Tabela 2:  Pregled letnih ciljev za globalni cilj 7 – Optimizirati poslovne procese 

Leto Oznaka letnega cilja Opis letnega cilja 

2014 LC17 Zagotoviti nadaljnjo optimizacijo delovnih procesov 

2015 LC15 Prilagoditi organizacijo in delovne procese nalogam 

2016 LC17 Prilagoditi organizacijo ZZZS zahtevam procesov 

2017 LC16 Prilagoditi organizacijo ZZZS zahtevam procesov 

Vir: poslovna poročila ZZZS. 

 
ZZZS je izvajal poslovne procese v okviru sektorjev in področij, na strateški ravni pa ni opredelil 
poslovnih procesov. Poslovne procese je opredelil Sektor za notranje revidiranje. Tabela 3 vsebuje oznake 
in naslove poslovnih procesov, ki jih je pri svojem delu uporabljal Sektor za notranje revidiranje. 
 

Tabela 3:  Oznake poslovnih procesov, ki jih uporablja Sektor za notranje revidiranje 

Oznaka procesa Naslov procesa 

1 Zagotavljanje podpore organom upravljanja 

2 Urejanje zavarovanja 

3 Celovito upravljanje procesa mednarodno zdravstveno zavarovanje 

4 Odločanje o pravicah 

5 Celovito urejanje procesa medicinskih pripomočkov 

6 Sklepanje dogovorov in pogodb z izvajalci in nadzor 

7 Celovito urejanje procesa zdravil 

8 Planiranje in spremljanje poslovanja 

9 Razvijanje OZZ 

10 Zagotavljanje podatkov za analiziranje 

11 Zagotavljanje finančnih virov 

12 Izvajanje računovodskih procesov 

13 Izvajanje postopkov za zakonito poslovanje 

14 Izvajanje regresnih postopkov 

15 Zagotavljanje materialno-tehničnih pogojev za delovanje službe ZZZS 

16 Vodenje politike upravljanja s kadri 

17 Organiziranje službe ZZZS 
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Oznaka procesa Naslov procesa 

18 Informatizacija poslovanja 

19 Zagotavljanje varnosti podatkov in informacij 

20 Zagotavljanje informacij za splošno in posebno javnost 

Vir: podatki ZZZS. 

 
ZZZS je v letu 2014 v okviru analize poslovnih potreb in ocene tveganja za pripravo potreb po 
neprekinjenem poslovanju36 v smislu poslovnih funkcij opredelil naslednje segmente: 

• Kartica zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju: KZZ), 
• Sektor za kontroling, 
• Sektor za informiranje in odnose z javnostmi, 
• Sektor za razvoj zdravstvenega zavarovanja, 
• Sektor za notranje revidiranje, 
• Področje zdravstvene analitike in ekonomike, 
• Področje za OZZ, 
• PE IC, 
• Sektor za pravne in splošne zadeve, 
• Sektor za razvoj kadrov in organizacije, 
• Območna enota Ljubljana, vključevanje v OZZ, 
• Računovodstvo, 
• Profesionalna kartica zdravstvenega zavarovanja, 
• Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja, 
• Plačilni promet, 
• Poravnava, 
• Medicinsko-tehnični pripomočki, 
• Mednarodno zavarovanje, 
• Območna enota Ljubljana – finančno poslovanje, 
• Oddelek za zdravstveno komisijo. 

 
V dokumentu Potrebe po neprekinjenem poslovanju je bilo določeno, da se pri ponovni vzpostavitvi 
delovanja IS po katastrofi upošteva naslednji vrstni red ključnih procesov37 v ZZZS: 

• Odločanje o pravicah zavarovanih oseb, 
• Urejanje zavarovanj, 
• Finančno-računovodski procesi, 
• Zagotavljanje zdravstvene oskrbe. 

 

                                                      

36  Poročilo za vodstvo: Potrebe po neprekinjenem poslovanju, Analiza poslovnih potreb in ocena tveganja, marec 2014 

(v nadaljevanju: potrebe po neprekinjenem poslovanju). 
37  ZZZS je v dokumentu uporabil pojem "ključni ali temeljni procesi". Iz dokumenta ne izhaja, da gre za kritične 

procese, kot bi jih ZZZS sicer tudi lahko opredelil na podlagi izdelane analize poslovnih potreb. 
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2.2 Neprekinjeno poslovanje 

2.2.1 Strategija in načrt neprekinjenega poslovanja 

Pregled neprekinjenosti poslovanja smo razdelili v dva dela: v dokumentarno-organizacijski del, ki ga 
predstavljamo v točki 2.2.1 tega poročila, ter v organizacijsko-kontrolni del, ki ga obravnavamo 
v točki 2.2.2 tega poročila. 

2.2.1.1 Zahteve standarda 

V delu, kjer smo presojali strategijo in načrt neprekinjenega poslovanja, smo stanje na ZZZS primerjali s 
poglavitnimi zahtevami, ki jih standard ISO 22301:2012 opredeljuje v naslednjih poglavjih: 

• 4.  Kontekst organizacije, 
• 5.  Vodstvo, 
• 6.  Načrtovanje, 
• 7.  Podpora, 
• 8.  Izvajanje (del). 

 
Kot sodila za našo presojo smo izbrali naslednje zahteve standarda ISO 22301:2012: 

• iz poglavja 4 – Kontekst organizacije: 

- povezave politike neprekinjenega poslovanja s cilji in drugimi politikami organizacije vključno s 
skupno strategijo za upravljanje tveganj; 

• iz poglavja 5 – Vodstvo: 

- zavezanost vodstva pri upravljanju neprekinjenega poslovanja; 

• iz poglavja 6 – Načrtovanje: 

- opredeljevanje ukrepov za obravnavanje tveganj in priložnosti, tako da se preprečijo ali zmanjšajo 
nezaželeni učinki in izvaja nenehno izboljševanje; 

- določanje ciljev neprekinjenega poslovanja in načrt, kako to uresničiti, z implementacijo določenih 
funkcij v organizaciji, ki določajo: kdo je odgovoren, kaj bo izvedeno, kakšna sredstva so potrebna 
ter ob zaključku, kako bodo rezultati ocenjeni; 

• iz poglavja 7 – Podpora: 

- zavedanje oseb, zaposlenih v organizaciji, glede politike neprekinjenega poslovanja, njihovega 
prispevka k učinkovitosti SUNP, posledic neskladnosti s SUNP in njihovo vlogo pri motnjah; 

- določanje notranje in zunanje komunikacije o sporočilih, pomembnih za SUNP, vključno s tem: 
kdo, kdaj in kako naj komunicira; 

- zagotavljanje, da je dokumentacija na voljo, ko jo zaposleni potrebujejo, ter da je ustrezno zaščitena 
pred nepooblaščenim spreminjanjem ali brisanjem; organizacija mora zagotavljati ustrezen nadzor 
nad dokumentacijo pri distribuciji, dostopu pridobivanja in uporabi; shranjevanju; nadzoru 
sprememb; zadržanju; iskanju; ohranitvi čitljivosti in preprečevanju nenamerne uporabe zastarelih 
informacij; 

• iz poglavja 8 – Izvajanje (za pregled strategije in načrta neprekinjenega poslovanja): 

- zagotavljanje vzpostavitve, izvajanja in vzdrževanje formalno dokumentiranega procesa 
ocenjevanja tveganja, ki sistematično identificira, analizira in ocenjuje tveganja za motnje ter 
prekinitve procesov v organizaciji; 
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- zagotavljanje postopkov za odkrivanje incidentov, rednega spremljanja incidentov, komuniciranje 
in evidentiranje pomembnih informacij o incidentu, sprejetih ukrepih in odločitvah; 

- zagotavljanje priprave in vzdrževanje načrta neprekinjenega poslovanja, ki vsebuje namen in 
področje uporabe, cilje, aktivacijska merila in postopke, izvedbene postopke, vloge, odgovornosti 
in pooblastila, komunikacijske zahteve in postopke, notranje in zunanje soodvisnosti in interakcije, 
potrebe po virih ter proces pretokov informacij in dokumentacije. 

2.2.1.2 Stanje na ZZZS 

2.2.1.2.a ZZZS mora pri odnosu do zavarovanih oseb spoštovani zakone, uredbe in pravilnike, na 
področju, ki je predmet revizije pa mora spoštovati zlasti Uredbo o upravnem poslovanju38 ter Pravilnik o 
poslovnem času, uradnih urah in delovnem času ZZZS39, ki med drugim v 10. členu opredeljuje tudi 
razporeditev polnega delovnega časa v posebnih okoliščinah. 
 
Vzorčno smo obravnavali Področje za urejanje zavarovanj in mednarodno zdravstveno zavarovanje in 
Področje za finance in računovodstvo. Področji spadata med procese Urejanje zavarovanj in  
Finančno-računovodski procesi, ki so bili v dokumentu Potrebe po neprekinjenem poslovanju opredeljeni 
kot ključni procesi ZZZS. Ti ključni področji po oceni ZZZS nista bili kritični, da bi bilo treba za njiju v 
manj kot dnevu zagotoviti njuno nadaljnje izvajanje. Po navedbah ZZZS zato v internih pravilnikih, 
navodilih za delo, priročnikih in v registru tveganj40 niso evidentirali tveganj neprekinjenega poslovanja za 
ti dve področji ali predvideli posebnih ukrepov za okrevanje poslovanja. 
 
Ocenjujemo, da so ključni procesi ZZZS pomembni za deležnike na področju zdravstvenega varstva v 
Republiki Sloveniji in tudi za ZZZS. Zato bi za učinkovito upravljanje neprekinjenega poslovanja ZZZS 
moral jasno opredeliti vsa tveganja, ki bi lahko imela vpliv na neprekinjenost poslovanja. 
 

Priporočilo 
ZZZS priporočamo, naj prouči možnost, da v register tveganj vnese grožnje za motnje poslovnih 
procesov in delovanja IS z vidika neprekinjenega poslovanja ter predvidi ukrepe za okrevanje poslovanja 
in obnovo delovanja IS. 
 

2.2.1.2.b ZZZS je v strateškem razvojnem programu za obdobje od 2014 do 201941 opredelil globalne 
cilje, o doseganju katerih je letno poročal v poslovnih poročilih s pomočjo različnih kazalnikov. Kazalnik 
ažurnosti urejanja zavarovanj, ki se nanaša tudi na ključno Področje za urejanje zavarovanj in mednarodno 
zdravstveno zavarovanje, je bil določen tako, da je moral ZZZS najkasneje v treh delovnih dnevih od 
prejema vloge urediti najmanj 95 odstotkov vseh vlog. Poslovna poročila za obdobje od leta 2014 do leta 2017 
izkazujejo, da je ZZZS v roku treh dni povprečno rešil med 98,69 odstotka in 99,55 odstotka vlog. 
 
Ocenjujemo, da je za nemoteno delovanje zdravstvenega sistema v Republiki Sloveniji ažurnost urejanja 
zavarovanj najpomembnejša med ključnimi procesi ZZZS. ZZZS si je za ta ključni proces zastavil merljiv 

                                                      

38  Uradni list RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07, 31/08, 35/09, 58/10, 101/10, 81/13. 
11. 5. 2018 je začela veljati nova uredba z enakim naslovom (Uradni list RS, št. 9/18). 

39  Št. 0305-5/3-02 z dne 30. 12. 2002 in št. 0071-1/2018/3 z dne 21. 5. 2018. 
40  Samostojna Lotus Notes aplikacija. 
41  Tako kot opomba 35. 
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časovni cilj, pri katerem je v povprečju dosegal boljše rezultate od načrtovanih. ZZZS je moral tudi v 
drugih procesih zagotoviti reševanje vlog v rokih, ki jih določa Zakon o splošnem upravnem postopku42, 
vendar pa ti po naši oceni niso predstavljali posebnih omejitev glede neprekinjenega poslovanja. 
 

2.2.1.2.c Na podlagi 1. točke prvega odstavka 28. člena statuta ZZZS generalni direktor organizira in 
vodi delo ter poslovanje ZZZS. V skladu s 1. točko drugega odstavka 43. člena statuta ZZZS je direktor 
posamezne območne enote pooblaščen in odgovoren za zakonitost poslovanja območne enote. ZZZS je 
motnje v procesih, ki so nastale v okviru določenega področja ali sektorja, razreševal samostojno v okviru 
pooblastil in odgovornosti direktorjev področij oziroma sektorjev. Prioriteto posameznih oddelkov 
oziroma procesov v primeru nastanka incidenta ali motnje je ustno določal direktor področja oziroma 
vodja sektorja, kar je bilo odvisno od trenutnih aktivnosti in dela na posameznem področju ter od narave 
incidenta ali motnje. 
 
Ocenjujemo, da je bil tak način izvajanja dela in določanja prioritet ustrezen. 
 
Vsak direktor oziroma vodja področja ali sektorja je na podlagi določil Pravilnika o notranji organizaciji 
zavezan k učinkovitemu uresničevanju poslovne strategije in poslovne politike ZZZS, tudi v smislu 
neprekinjenega poslovanja. Skrb za elemente neprekinjenega poslovanja je bila implicitno vpeta v nekatere 
notranje akte, ki urejajo poslovanje v normalnih razmerah. Vsak direktor – vodja področja ali sektorja je 
bil v skladu s Pravilnikom o notranji organizaciji pooblaščen za zagotavljanje sredstev, potrebnih za 
neprekinjeno poslovanje z vidika zagotavljanja kadrovskih, informacijskih in finančnih virov. Nekatera 
področja so imela v registru tveganj navedene tudi lastnike tveganj, vendar ne za vsa tveganja43. 
 
Ugotavljamo, da ZZZS eksplicitno ni imel strategije neprekinjenega poslovanja in ni imel uvedenega 
sistema upravljanja neprekinjenega poslovanja, vendar ocenjujemo, da je imel opredeljene posamezne 
aktivnosti ter odgovornosti in pooblastila za nemoteno izvajanje poslovnih procesov v različnih internih 
aktih. 
 
Ukrep ZZZS 

ZZZS je odgovornosti vodstva in ostalih zaposlenih ter postopke ukrepanja v primeru kriznih situacij opredelil v Politiki 

upravljanja kriznih situacij44. 

 

Naloge urejanja področja kriznih situacij in neprekinjenega poslovanja so bile s sprejetjem Pravilnika o spremembah in 

dopolnitvah pravilnika o notranji organizaciji45 dodeljene Sektorju za pravne in splošne zadeve. 
 

2.2.1.2.d ZZZS je od leta 2006 vsako leto izvedel samoocenitev oziroma oceno notranjega nadzora in 
tveganj po posameznih procesih ter oceno tveganj za realizacijo posameznih ciljev iz poslovnega plana, ki 
so izhajala iz teh procesov. Samoocenitev so direktorji področij in sektorjev na ZZZS izvajali na vnaprej 
pripravljenih obrazcih, ki so jih tudi ustrezno dokumentirali in evidentirali. V okviru samoocenitve so 
direktorji področij in sektorjev pripravili ocene notranjega nadzora in tveganj po procesih, ocenili tveganja 
za realizacijo ciljev iz poslovnega plana in izpolnili samoocenitveni vprašalnik za ocenjevanje notranjega 

                                                      

42  Uradni list RS, št. 24/06-UPB2, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13. 
43  Samostojna Lotus Notes aplikacija. 
44  Politika upravljanja kriznih situacij z dne 30. 11. 2018. 
45  Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o notranji organizaciji z dne 26. 2. 2019. 
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nadzora. Izjavo o oceni notranjega nadzora javnih financ je ZZZS posredoval na Agencijo Republike 
Slovenije za javnopravne evidence in storitve in je bila tudi sestavni del Poslovnega poročila ZZZS. 
Samoocenitve, ki ji je izvajal ZZZS neposredno, niso vključevale ocen tveganj neprekinjenega poslovanja. 
 
Notranja revizija je register tveganj, ki je nastal v okviru samoocenitev, uporabljala tudi pri načrtovanju 
revizijskih aktivnosti na ZZZS in pri tem preverjala tudi navedbe v samoocenitvenih vprašalnikih. S tem je 
po opravljenih revizijah deloma zagotavljala analizo tveganj, vendar ne na področju neprekinjenega 
poslovanja. 
 

2.2.1.2.e ZZZS je edino analizo poslovnih potreb izvedel leta 201446, kjer je določil ključna področja 
in čase okrevanja ter čase obnove podatkov. Analiza je predvidela tudi zahteve za okrevanje za poslovna 
področja47. 
 
Ocenjujemo, da bi ZZZS zaradi boljšega obvladovanja tveganj, ki nastajajo zaradi sprememb 
pomembnosti procesov, moral vsaj periodično izvajati analizo poslovnih potreb oziroma analizo vpliva na 
poslovanje in posledično preverjati rezultate analize. 
 
Priporočilo 
ZZZS priporočamo, naj na podlagi analize vpliva na poslovanje za vse procese določi parametre največji 
sprejemljivi izpad, največje dovoljeno obdobje motnje ter najmanjši cilj neprekinjenega poslovanja. 
 

2.2.1.2.f Interni akti ZZZS ne vsebujejo neposrednih določil o obvladovanju motenj in odzivu nanje. 
ZZZS je imel nekatere postopke za ukrepanje v primeru manjših motenj opredeljene v internih aktih (na 
primer: Pravilnik o izvajanju nadzora nad vstopanjem in gibanjem oseb v poslovnih prostorih ZZZS, 
Pravilnik o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih na ZZZS in Navodilo v primeru nasilja tretjih 
oseb). 
 
Pojasnilo ZZZS 

Direktorji področij so zadolženi, da v primeru incidenta ostalim zaposlenim posredujejo navodila in ustrezno dodelijo naloge 

za vzpostavitev poslovanja. Primarno so bile naloge dodeljene hierarhično, vodjem oddelkov in nato zaposlenim, ki so bili 

nosilci posameznih procesov. Zaposleni so bili ustno seznanjeni s svojo vlogo za neprekinjeno poslovanje. V primeru večjih 

incidentov je direktor organizacijske enote obvestil pristojnega direktorja področja in hkrati še direktorja Sektorja za 

informiranje in odnose z javnostmi. Za odpravo manjših motenj so bili predvideni ukrepi (na primer preusmerjanje nalog na 

druge sodelavce). 
 
Ocenjujemo, da je imel ZZZS vpeljan neformalen in delno dokumentiran sistem za obvladovanje motenj 
in odzivanje nanje. 
 

2.2.1.2.g ZZZS je določil postopke ravnanj izvajalcev zdravstvenih storitev, kadar sistem 
neposrednega elektronskega dostopa do podatkov zdravstvenega zavarovanja (sistem On-line) ne bi 
deloval zaradi tehničnih težav na strani ZZZS ali na strani izvajalca zdravstvenih storitev. V dokumentu 

                                                      

46  Tako kot opomba 36. 
47  Potrebe po neprekinjenem poslovanju. 
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Navodilo o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev48 je ZZZS določil obveznost izvajalca 
zdravstvenih storitev, da nudi zavarovani osebi vse potrebne storitve tudi v primerih, ko sistem On-line ne 
deluje in izvajalec ne more pridobiti podatka o urejenosti zavarovanja osebe. Za te primere je ZZZS 
določil, da morajo izvajalci na dokumentu za obračun evidentirati eno od dveh šifer, ki označujeta, da je 
tehnična napaka na strani izvajalca oziroma na strani ZZZS. Izvajalci zdravstvenih storitev so lahko tudi 
sami preverjali stanje sistema On-line (slika 1) in tudi zgodovino prekinitev delovanja sistema On-line za 
pretekla dva meseca49. 
 

Slika 1:  Vpogled v stanje sistema On-line 

 

Vir: spletna stran ZZZS (z dne 10. 9. 2018).50 

 
Ocenjujemo, da je ZZZS s takšno opredelitvijo poslovnih pravil za evidentiranje in obračun zdravstvenih 
storitev omogočal neprekinjeno uresničevanje pravice do zdravstvenih storitev kljub morebitnim 
tehničnim motnjam v delovanju sistema On-line. 
 

                                                      

48  Verzija 19 z dne 29. 9. 2017. 
49  [URL: http://www.zzzs.si/on-lineZZmesec], 22. 7. 2019. 
50  [URL: http://www.zzzs.si/on-line], 22. 7. 2019. 
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2.2.1.2.h ZZZS je imel opredeljene štiri lastnike, deset vsebinskih skrbnikov, devet informacijskih 
skrbnikov ter osem njihovih namestnikov za procese, ki so podpirali delovanje sistema On-line. ZZZS za 
proces delovanja KZZ ni imel opredeljenega lastništva procesov51 na poslovni strani. Kot lastnik procesa 
KZZ je bil določen le direktor PE IC. 
 
ZZZS je imel opredeljene lastnike procesov sistema On-line, ocenjujemo pa, da bi bilo smiselno določiti 
glavnega lastnika na poslovni strani sistema. Ocenjujemo, da bi bilo treba določiti lastnika na poslovni 
strani tudi za proces KZZ. 
 

Priporočilo 
ZZZS priporočamo, naj določi glavnega lastnika procesa s poslovne strani tako za storitev sistema On-line 
kot tudi za storitev KZZ. 
 

2.2.1.2.i ZZZS ni imel formalno predvidenih in dokumentiranih postopkov za vrnitev poslovnih 
procesov v normalno poslovanje. Začasni ukrepi ob prekinitvah so lahko trajali toliko časa, kolikor je bilo 
potrebno, da so bili vzpostavljeni normalni pogoji poslovanja. O trajanju začasnih ukrepov za procese v 
lastništvu področja ali sektorja je odločal direktor področja ali sektorja. V primerih, ko so se predvidena 
tveganja realizirala, so pooblaščene osebe o tem sporočale v register tveganj in vnesle nov predviden ukrep 
za obvladovanje tveganja v prihodnje. 

 

2.2.1.2.j ZZZS je imel strategijo komuniciranja z mediji opredeljeno v Priročniku za odnose z mediji. 
Vseboval je tudi navodila za komuniciranje z mediji v kriznih razmerah, pri čemer je ZZZS v priročniku 
opredelil, da je treba zagotoviti obveščanje medijev v primeru izpada sistema On-line, ki bi lahko trajal več 
kot 24 ur. ZZZS je na podlagi preteklih (čeprav redkih) takšnih izpadov pripravil tudi vzorec izjave za 
medije ter vzorec obveščanja zavarovanih oseb prek spletnih strani ZZZS. Priročnik za odnose z mediji 
določa, da obveščanje izvaja Sektor za informiranje in odnose z javnostmi in da v imenu ZZZS v kriznih 
razmerah nastopa generalni direktor ZZZS ali direktor Sektorja za informiranje in odnose z javnostmi. 
 
Ocenjujemo, da je imel ZZZS predpisan ustrezen postopek za obveščanje o motnjah in za komuniciranje 
z mediji v kriznih razmerah. 
 

2.2.1.2.k ZZZS ni imel strategije SUNP kakor tudi ne politike SUNP ter tudi ni imel opredeljenih 
organov za izvajanje SUNP. ZZZS prav tako ni imel pripravljenega načrta neprekinjenega poslovanja. 
ZZZS je imel določena dva pomembna parametra delovanja, in sicer čas vzpostavitve delovanja sistema in 
ciljno točko obnove podatkov. Ni pa imel neposredno ali posredno opredeljenih drugih pomembnih 
parametrov, povezanih z neprekinjenim poslovanjem52. 
 
Ocenjujemo, da bi ZZZS za učinkovito upravljanje neprekinjenega poslovanja moral pripraviti in sprejeti 
ustrezne interne akte za upravljanje neprekinjenega poslovanja in upravljanje kriznih situacij ter v interne 
akte področij vnesti tudi opise upravljanja in delovanja procesov v primeru motenj ter določiti zahtevane 
parametre, povezane z neprekinjenim poslovanjem. 

                                                      

51  Lastniki procesov so odgovorni za upravljanje procesov v organizaciji. 
52  Na primer vsaj največji sprejemljivi izpad, največje dovoljeno obdobje motenj ali najmanjši cilj neprekinjenega 

poslovanja. 
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Priporočilo 
ZZZS priporočamo, naj prouči možnost vpeljave sistema upravljanja neprekinjenega poslovanja v skladu s 
standardom ISO 22301:2012 Družbena varnost – Sistemi za upravljanje neprekinjenega poslovanja. 
 
Ukrep ZZZS 

Generalni direktor ZZZS je izdal sklep o imenovanju delovne skupine za izdelavo Načrta neprekinjenega poslovanja 

poslovnih procesov in Načrta upravljanja kriznih situacij in okrevanja53, s katerim je predvideno, da delovna skupina izdela 

Načrt neprekinjenega poslovanja poslovnih procesov najkasneje do 30. 9. 2018 ter izdela Načrt upravljanja kriznih situacij 

in okrevanja najkasneje do 31. 12. 2018. 

2.2.1.3 Povzetek ugotovitev 

ZZZS je imel nekatere aktivnosti, povezane z delovanjem v primeru motenj, določene v internih aktih 
kakor tudi neformalno vpeljan in delno dokumentiran sistem za obvladovanje motenj in odzivanje nanje. 
ZZZS ni imel celovito opredeljenih in dokumentiranih aktivnosti SUNP in ni imel sprejete strategije niti 
načrta neprekinjenega poslovanja. 
 
Na podlagi razkritij in zaključkov, navedenih v točki 2.2.1.2 tega poročila, ocenjujemo, da je ZZZS 
delno učinkovito upravljal strategijo in načrt neprekinjenega poslovanja. 

2.2.2 Preverjanje načrta neprekinjenega poslovanja 

2.2.2.1 Zahteve standarda 

V delu, kjer smo revidirali preverjanje načrta neprekinjenega poslovanja, smo stanje na ZZZS primerjali s 
poglavitnimi zahtevami, ki jih standard ISO 22301:2012 opredeljuje v naslednjih poglavjih: 

• 8.  Izvajanje (del), 
• 9.  Ocenjevanje uspešnosti, 
• 10. Izboljševanje. 
 
Kot sodila smo uporabili naslednje zahteve standarda ISO 22301:2012: 

• iz poglavja 8 – Izvajanje: 

- Izvajanje preverjanj postopkov neprekinjenega poslovanja, da se zagotovi skladnost s cilji 
neprekinjenega poslovanja. Testi so v skladu s področjem uporabe in cilji SUNP: temeljijo na 
ustreznih scenarijih, ki so dobro načrtovani z jasno opredeljenimi cilji, zmanjšujejo tveganje za 
motnje v poslovanju, vsebujejo formalizirana poročila po izvedbi, ki vsebujejo rezultate, priporočila 
in ukrepe za izvajanje izboljšav, spodbujajo stalne izboljšave ter potekajo v načrtovanih časovnih 
presledkih in kadar pride do pomembnih sprememb znotraj organizacije ali okolja, v katerem 
deluje organizacija. 

• iz poglavja 9 – Ocenjevanje uspešnosti: 

- Zagotavljanje notranjih presoj oziroma notranjih revizij, ki organizaciji omogočajo pridobivanje 
informacij, če SUNP deluje v skladu z lastnimi zahtevami organizacije oziroma ISO 22301:2012. 

                                                      

53  Z dne 29. 5. 2018, kjer je opredeljeno, da delovna skupina izdela Načrt neprekinjenega poslovanja poslovnih procesov 
najkasneje do 30. 9. 2018 ter izdela Načrt upravljanja kriznih situacij in okrevanja najkasneje do 31. 12. 2018. 
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- Zagotavljanje, da se opravijo vodstveni pregledi v rednih časovnih intervalih, kjer se pregledajo 
upravljanje stanja ukrepov iz prejšnjih pregledov, spremembe nastale znotraj ali zunaj organizacije 
in njihov vpliv na SUNP ter informacije o uspešnosti neprekinjenega poslovanja. Rezultati 
vodstvenih pregledov vključujejo odločitve v zvezi s stalnimi možnostmi izboljšav in morebitno 
potrebo po spremembah SUNP. 

• iz poglavja 10 – Izboljševanje: 

- Zagotavljanje, da organizacija neprestano izboljšuje primernost, ustreznost ali učinkovitost SUNP 
skozi vodenje, načrtovanje in ocenjevanje uspešnosti. 

2.2.2.2 Stanje na ZZZS 

2.2.2.2.a ZZZS je izkazal, da je le v finančnem načrtu za leto 2018, ki ga je sprejela skupščina ZZZS 
in je nanj Vlada Republike Slovenije dala soglasje, predvidel 1.245.000 evrov za vzpostavitev rezervne 
lokacije IS ZZZS. Aktivnosti, ki jih je ZZZS izvajal za vzpostavitev rezervne lokacije IS, so podrobneje 
predstavljene v točki 2.3.1.2 tega poročila. 
 
Ugotavljamo, da je ZZZS v obdobju, na katero se nanaša revizija, le enkrat načrtoval finančna sredstva za 
neprekinjeno poslovanje. Ocenjujemo, da je načrtovanje finančnih virov pomembno za nemoteno 
izvajanje načrtov neprekinjenega poslovanja. 
 

2.2.2.2.b ZZZS je zagotavljal sistematično obveščanje zaposlenih o pomembnosti SUNP z objavo 
dokumentov o neprekinjenem delovanju v interni aplikaciji E-gradiva54, ki je bila namenjena obveščanju 
vseh zaposlenih o ključnih dokumentih poslovanja ZZZS. Poleg Pravilnika o notranji organizaciji, ki je 
opredeljeval odgovornosti na višji ravni, je ZZZS opredelil še seznam skrbnikov procesov in seznam 
odgovornih oseb po procesih za Področje za finance in računovodstvo, kjer je navedeno, kateri zaposleni 
so ključni za posamezen proces računovodstva in za vzpostavitev normalnega poslovanja. ZZZS je izdajal 
interno glasilo Zeleni občasnik ZZZS, v katerem je občasno objavljal tudi prispevke, ki so bili povezani z 
obveščanjem o delovanju ZZZS v primeru motenj55. 
 
Ocenjujemo, da je ZZZS ustrezno obveščal zaposlene o osebah, ki so odgovorne za vzpostavitev 
normalnega poslovanja procesov financ in računovodstva, ni pa izkazal ustreznega in sistematičnega 
obveščanja o načrtu neprekinjenega poslovanja za druge procese. 
 

2.2.2.2.c Predstavniki ZZZS so pojasnili, da ZZZS ni opravljal vrednotenja zmožnosti neprekinjenega 
poslovanja posameznih dobaviteljev. 
 
Ocenjujemo, da je bil ZZZS s tem, ko ni preverjal zmožnosti neprekinjenega poslovanja dobaviteljev, 
izpostavljen tveganjem za prekinitev poslovanja ZZZS. 
 

2.2.2.2.d ZZZS ni izvajal celovitega preizkušanja postopkov neprekinjenega poslovanja, saj ni imel 
načrta za neprekinjeno poslovanje. Vendar je ZZZS nekatere postopke neprekinjenega poslovanja 

                                                      

54  Aplikacija v okolju Lotus Notes. 
55  Na primer: Obvezno izobraževanje s področja informacijske varnosti, Zeleni občasnik ZZZS, letnik XXV, št. 1; 

26. 1. 2017. 
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preizkušal v okviru normalnih pogojev poslovanja56. Dokumentiranih poročil o testih neprekinjenega 
poslovanja nismo pridobili, saj po pojasnilih zaposlenih na vzorčnih področjih ni šlo za namenska 
testiranja, temveč le za običajno izvajanje neprekinjenega poslovanja ob pojavu manjših nepredvidenih 
motenj. Predstavniki ZZZS so pojasnili, da testov načrtno, po vnaprej določenih terminih in po 
predvidenih testnih scenarijih še niso izvajali. 
 
ZZZS je imel nekatere segmente varnosti zaposlenih, ki so deloma povezani z neprekinjenim 
poslovanjem, opredeljene v internih aktih, kot na primer v Pravilniku o izvajanju nadzora nad vstopanjem 
in gibanjem oseb v poslovnih prostorih ZZZS, Izjavi o varnosti z oceno tveganja ter Požarnem redu z 
načrti evakuacij. ZZZS je skupaj s pooblaščenim strokovnim sodelavcem s področja varnosti in zdravja pri 
delu ter požarne varnosti izvajal preglede požarne varnosti in tudi izvedel vajo evakuacije za primer 
požara. Po mnenju ZZZS je takšna vaja uporabna tudi v primerih izrednih dogodkov, ko bi bila evakuacija 
ljudi potrebna, da se zavarujejo življenja in zdravje zaposlenih. 
 
Ocenjujemo, da so vaje evakuacije za primer požara sicer ena izmed aktivnosti pri upravljanju izrednih 
dogodkov, vendar so le majhen del načrta neprekinjenega poslovanja. Ocenjujemo, da ZZZS še ni mogel 
izvesti celovitih testiranj načrta neprekinjenega poslovanja, ker ni imel pripravljenega načrta 
neprekinjenega poslovanja in tudi še ni izvedel evalvacije uspešnosti in učinkovitosti SUNP, ker je še ni 
vpeljal. 
 
Priporočilo 
ZZZS priporočamo, naj pripravi načrt neprekinjenega poslovanja in naj ga nato redno preverja. 
 

2.2.2.2.e ZZZS je v sklopu notranjih revizij informatizacije poslovanja, ki jih je Sektor za notranje 
revidiranje izvedel s pomočjo zunanjih revizorjev informacijskih sistemov v letih 2010 in 2011, že 
identificiral priporočila, povezana z aktivnostmi, ki običajno predstavljajo del načrta neprekinjenega 
poslovanja57. ZZZS je v januarju 2017 eno od priporočil označil kot izvršeno, drugo pa umaknil58. 
 
Ugotavljamo, da Sektor za notranje revidiranje ni mogel izvajati notranjerevizijskih pregledov načrta 
neprekinjenega poslovanja, ker ni obstajal. Ocenjujemo, da je ZZZS prehitro zaključil realizacijo 
priporočila, povezanega z načrtom neprekinjenega poslovanja pri revizijah informatizacije poslovanja, ki 
so ga zunanji revizorji informacijskih sistemov podali v letih 2010 in 2011. ZZZS v januarju 2017 namreč 
še ni pripravil politike SUNP, prav tako tudi ni pripravil drugih dokumentov SUNP, za izdelavo katerih bi 
potreboval rezultate analize neprekinjenega poslovanja (povezava s točkama 2.2.1.2.k in 2.2.1.2.e tega 
poročila). 
 

                                                      

56  Na primer izvajanje nalog s strani nadomestno usposobljenih zaposlenih v primeru odsotnosti primarnih 

izvajalcev ali nadaljevanje izvajanja procesa v drugi organizacijski enoti. 
57  Priporočili: vzpostavitev in formalno sprejetje politike upravljanja neprekinjenega poslovanja ter izvedba analize 

neprekinjenega poslovanja. 
58  Za umik priporočil je na podlagi Pravilnika notranjega revidiranja pristojen generalni direktor, ki o umiku 

priporočila odloči na podlagi predloga odgovorne osebe revidiranega področja po predhodni pridobitvi mnenja 
Sektorja za notranje revidiranje. 
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2.2.2.2.f Aktivnosti samoocenitve posameznih procesov, ki smo jih že opisali v točkah 2.2.1.2.d 
in 2.2.1.2.f tega poročila, lahko ocenimo tudi kot delne notranje preglede načrta neprekinjenega 
poslovanja. Dokazov o tem, da bi vodstvo ZZZS izvajalo tudi vodstvene preglede, v reviziji nismo 
pridobili. 
 
Ker ZZZS ni izvajal vodstvenih pregledov SUNP na najvišji ravni tudi ni mogel izvajati korektivnih 
ukrepov na tem področju. 
 
Priporočilo 
ZZZS priporočamo, naj po pripravi načrta neprekinjenega poslovanja periodično izvaja notranje presoje 
in vodstvene preglede in na podlagi ugotovitev izvaja ustrezne korektivne ukrepe. 

2.2.2.3 Povzetek ugotovitev 

Ker ZZZS ni imel načrta neprekinjenega poslovanja (opisano v točki 2.2.1 tega poročila), ga tudi ni bilo 
mogoče podpirati oziroma izvajati. ZZZS tudi ni mogel izvajati rednih testiranj načrta neprekinjenega 
poslovanja, Sektor za notranje revidiranje pa ni mogel izvajati revizij načrta neprekinjenega poslovanja. 
Ker ZZZS ni mogel izvajati vodstvenih pregledov SUNP, tudi ni mogel izvajati korektivnih ukrepov na 
najvišji ravni. 
 
Na podlagi razkritij in zaključkov, navedenih v točki 2.2.2.2 tega poročila ocenjujemo, da ZZZS 
ni učinkovito preverjal načrta neprekinjenega poslovanja, ker ga ni imel. 
 

2.3 Neprekinjeno delovanje IS 

2.3.1 Strategija in načrt neprekinjenega delovanja IS 

2.3.1.1 COBIT 4.1 – proces DS4 

COBIT 4.1 procesni model vsebuje 34 splošnih procesov za upravljanje področja informacijske podpore. 
COBIT 4.1 opredeljuje dejavnosti informacijske tehnologije (v nadaljevanju: IT) v okviru splošnega 
procesnega modela znotraj štirih domen, ki so: Načrtujte in organizirajte (PO59), Nabavite in 
vpeljite (AI60), Izvajajte in podpirajte (DS61) ter Spremljajte in vrednotite (ME62). Domene začrtajo 
tradicionalna področja zadolžitev v zvezi z IT, in sicer: načrtujte, vzpostavite, izvajajte in spremljajte. 
 
Za presojo učinkovitosti upravljanja neprekinjenega delovanja IS, smo kot sodilo pri reviziji upoštevali 
COBIT 4.1 proces DS4 Zagotovite neprekinjenost storitve (v nadaljevanju: DS4). Za oceno zrelosti 
procesa DS4 smo za del, ki se nanaša na strategijo in načrt neprekinjenega delovanja IS na ZZZS in na  
 
 

                                                      

59  Angl.: Plan and Organise. 
60  Angl.: Acquire and Implement. 
61  Angl.: Delivery and Support. 
62  Angl.: Monitor and Evaluate. 
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odgovor na revizijsko podvprašanje ali je ZZZS učinkovito upravljal strategijo in načrt neprekinjenega delovanja IS, 
proučili naslednje kontrolne cilje: 

• DS4.1 Okvir neprekinjenega delovanja IT, 
• DS4.2 Načrti neprekinjenega delovanja IT, 
• DS4.3 Kritična sredstva IT, 
• DS4.4 Vzdrževanje načrta neprekinjenega delovanja IT, 
• DS4.6 Usposabljanje za načrt neprekinjenega delovanja IT, 
• DS4.7 Distribucija načrta neprekinjenega delovanja IT, 
• DS4.9 Varnostno shranjevanje na izločeni lokaciji. 

 
Pridobljene odgovore o načinu in kakovosti izvedbe vsakega od zgoraj navedenih kontrolnih ciljev s 
področja upravljanja strategije in načrta neprekinjenega delovanja IS ZZZS smo primerjali z zrelostnimi 
modeli za upravljanje in kontrolo procesov informacijskih tehnologij COBIT 4.1. Na podlagi te primerjave 
smo vsakemu kontrolnemu cilju določili oceno. Ocena z ustrezno obrazložitvijo in podprta z dokazi je v 
območju od 0 do 5 s korakom 0,5. 

2.3.1.2 Stanje na ZZZS 

2.3.1.2.a ZZZS v obdobju, na katero se nanaša revizija, ni imel dokumenta, ki bi opisoval strategijo 
neprekinjenega delovanja IS. ZZZS je oktobra 2017 sprejel Politiko neprekinjenega delovanja IS 
(v nadaljevanju: politika ND-IS), ki je vsebovala elemente strategije. To politiko je ZZZS v januarja in 
aprila 2018 še dvakrat dopolnil. Osnovno izhodišče politike ND-IS je bilo, da mora ZZZS vzpostaviti in 
vzdrževati načrt neprekinjenega delovanja IS, s katerim zaščiti informacijske vire in storitve ZZZS, ter v 
primeru odpovedi ali v primeru uničenja IS zagotoviti obnovitev podatkovnih komunikacij in aplikativnih 
servisov za potrebe poslovnih procesov v vnaprej določenem času. ZZZS je v politiki ND-IS opredelil 
področja: varnosti oseb in informacij, proces načrtovanja neprekinjenega delovanja IS, vloge in 
odgovornosti za načrt neprekinjenega delovanja IS, osnovne postopke načrta, izdelavo načrta, vzdrževanje 
ter testiranje načrta. 
 
Ocenjujemo, da je imel ZZZS ustrezno opredeljeno politiko neprekinjenega delovanja IS. 
 

2.3.1.2.b Načrt ND-IS, ki je bil pripravljen januarja 2018, je opredeljeval tudi organizacijsko strukturo 
za upravljanje neprekinjenega delovanja IS. Organizacijska struktura je bila sestavljena iz stalnih članov 
koordinacijske skupine ekipe za upravljanje varnostnih incidentov, vodij in namestnikov oddelkov PE IC 
ter drugih članov, ki se določijo glede na naravo dogodka. V načrtu ND-IS ni navedeno, kdaj in pod 
kakšnimi pogoji se skliče krizna skupina in začne z izvajanjem načrta ND-IS. Načrt ND-IS je v prilogah 
vseboval tudi informacije o: 

• kontaktnih podatkih odgovornih oseb po posameznih tehničnih sistemih IS, 
• informacijskih skrbnikih po posameznih aplikacijah, 
• strežnikih in njihovih skrbnikih, 
• kontaktnih podatkih pogodbenih partnerjev za vzdrževanje ključnih delov IS, 
• lokacijah varnostnih kopij. 
 
Osnova za pripravo načrta ND-IS je prevzeta iz dokumenta Potrebe po neprekinjenem poslovanju, v 
katerem je ZZZS določil ključna področja ter določil čas vzpostavitve delovanja sistema in ciljno točko  
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obnovitve podatkov. Tabela 4 vsebuje parametre, ki so bili določeni v analizi potreb po neprekinjenem 
poslovanju. 
 

Tabela 4:  Zahtevani časi okrevanja, kot izhajajo iz analize potreb po neprekinjenem poslovanju 

Ključno področje Čas vzpostavitve 
delovanja 
sistema 

Ciljna točka 
obnovitve 
podatkov 

Področje za finance in računovodstvo – plačilni promet 4 ure 15 minut 

Področje za odločanje o pravicah in za medicinske pripomočke 1 dan 30 minut 

Področje za urejanje zavarovanj in mednarodno zdravstveno 
zavarovanje 

1 dan 1 ura 

Področje zdravstvene analitike in ekonomike 2 dni 4 ure 

Območna enota Ljubljana – finančno poslovanje 6 ur 1 ura 

Območna enota Ljubljana – vključevanje v OZZ 2 uri 15 minut 

PE IC (KZZ, evropske KZZ, poslovne kartice) 4 ure 5 minut 

Vir: Potrebe po neprekinjenem poslovanju. 

 
Načrt ND-IS je zajemal vse ključne komponente IS razen namizne računalniške opreme. Ključne 
operativne komponente IS so bile podvojene. 
 
Predstavniki PE IC so pojasnili, če bi ob izpadu IS prišlo do prekinitve izvajanja avtomatskih obdelav, bi 
PE IC uporabila možnost proženja obdelav z ročnimi postopki. 
 
ZZZS je v načrtu ND-IS kakor tudi v politiki ND-IS opredelil, da bo načrt ND-IS posodobljen redno, ob 
večjih spremembah IS. V obdobju, na katero se nanaša revizija, ZZZS še ni posodobil načrta ND-IS. 
 
V načrtu ND-IS je opredeljeno, da bo načrt ND-IS enkrat letno predstavljen ključnim sodelavcem, kar je 
ZZZS izvedel februarja in marca 2018. 
 
Odgovornost za upravljanje in koordinacijo načrta ND-IS je v načrtu dodeljena direktorju PE IC in osebi, 
zadolženi za koordinacijo izvajanja politike varovanja informacij. 
 
Ocenjujemo, da je ZZZS pripravil ustrezen načrt ND-IS, opredelil kritična sredstva in vzpostavil ustrezen 
proces vzdrževanja načrta ND-IS, vendar v njem ni bilo navedeno, kdaj in pod kakšnimi pogoji se skliče 
krizna skupina in kdaj začne z izvajanjem načrta ND-IS. 
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Ukrep ZZZS 

ZZZS je sprejel nov Načrt neprekinjenega delovanja IS ZZZS63, kjer so opredelili kriterije za sklic krizne skupine, 

dopolnili opredelitev postopkov za sklic krizne skupine in dopolnili proces distribucije načrta za neprekinjeno delovanje IS 

na vse prostore računalniškega centra. 
 

2.3.1.2.c Pogostost varnostnega kopiranja so določili skrbniki strežnikov oziroma sistemskih 
komponent in ne lastniki procesov. Varnostne kopije je ZZZS hranil na dveh lokacijah, opredeljenih v 
organizacijskem navodilu za shranjevanje medijev. PE IC je imela dokumentirane tudi postopke za 
izdelavo arhivskih kopij. Spomladi 2018 je ZZZS prestavil eno od virtualnih enot za zaščito podatkov 
centralnega računalnika na oddaljeno lokacijo v Območni enoti Maribor. PE IC je pripravila 
organizacijsko in tehnično navodilo za hranjenje varnostnih kopij tudi na tej novi lokaciji. ZZZS je imel od 
maja 2018 operativne tri lokacije za varnostno shranjevanje podatkov. 
 
Ocenjujemo, da je imel ZZZS ustrezno dokumentirana navodila za varnostno kopiranje. Prav tako je 
ZZZS zmanjševal tveganja s tem, da je varnostne kopije podatkov hranil na več lokacijah. 
 

Priporočilo 
ZZZS priporočamo, naj prouči možnost, da lastniki procesov in podatkov v sodelovanju z 
informacijskimi skrbniki opredelijo pogostost varnostnih kopiranj podatkov. 
 

2.3.1.2.d ZZZS je junija 2017 sprejel politiko upravljanja operativnih tveganj. Namen politike je bil 
opredelitev celovitega pristopa za ocenjevanje in obravnavo informacijskih tveganj. Pristop je opredeljeval 
metodologijo, postopke, pristojnosti in odgovornosti za izvedbo ocene informacijskih tveganj in 
pravočasno ter učinkovito obravnavanje informacijskih tveganj v skladu s poslovnimi cilji ZZZS in 
sprejetimi varnostnimi politikami, pravilniki in postopki. Politika je določala stopnje razpoložljivosti, 
zaupnosti in celovitosti. Politika je opredeljevala tudi kritičnost virov ter stopnje informacijskih tveganj ter 
opisovala korake pri ocenjevanju in obravnavi tveganj. Iz dokumentacije ni razvidno, da bi bili lastniki 
procesov vključeni v ocenjevanje teh tveganj. PE IC je januarja 2018 ponovno izvedla analizo operativnih 
tveganj. 
 
Ocenjujemo, da je imel ZZZS ustrezno politiko upravljanja operativnih tveganj. 
 
Priporočilo 
ZZZS priporočamo, naj v proces upravljanja operativnih tveganj bolje vključi tudi lastnike procesov. 
 

2.3.1.2.e Že v reviziji Prejem, obdelava in nadzor zahtevkov na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije smo 
ugotovili, da ZZZS ni imel rezervne lokacije IS, ki bi lahko v primeru izpada primarne lokacije 
informacijskega centra prevzela delovanje IS. Jedro centralnega strežniškega kompleksa ZZZS sestavljata 
dva z/OS sistema (povezava s točko 1.2.1 tega poročila). Postavitev dveh jeder centralnega strežniškega 
kompleksa na ZZZS je sicer omogočala, da je v primeru izpada enega izmed z/OS sistemov tega lahko 
nadomestil drugi sistem, ni pa omogočala odpornosti na izpad celotne lokacije. 
 

                                                      

63  Načrt neprekinjenega delovanja informacijskega sistema Zavoda za zdravstveno zavarovanje, verzija 1.01, 
št. 3893-2014-IC/18 z dne 26. 4. 2019. 
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ZZZS je v letu 2014 v okviru strateškega razvojnega programa za obdobje od 2014 do 201964, ki je veljal v 
delu obdobja, na katero se nanaša revizija, opredelil tudi razvojno nalogo 33 – priprava izhodišč za 
vzpostavitev rezervne lokacije IS ZZZS. Marca 2016 je upravni odbor potrdil parametre neprekinjenega 
delovanja (čas vzpostavitve delovanja sistema je 4 ure, ciljna točka obnovitve podatkov je 15 minut) in 
določil, da se v letih 2016 in 2017 izvede tehnični preizkus scenarija nadaljnjih aktivnosti, ki je predvideval 
razdelitev celotne arhitekture IS na dve bližnji lokaciji. PE IC je z zunanjimi strokovnjaki pristopila k 
analizi možnih rešitev in izdelavi koncepta65 vzpostavitve rezervne lokacije IS. PE IC je tudi pripravila 
analizo in načrt obvladovanja tveganj. Zunanji strokovnjaki so pripravili zaključno poročilo tehnične 
izvedljivosti možne rešitve vzpostavitve rezervne lokacije IS. PE IC je v januarju 2017 pripravila tudi opis 
testiranja razdelitve centralne informacijske infrastrukture ZZZS na dve lokaciji. PE IC je v maju 2017 za 
poslovodstvo ZZZS pripravila poročilo o preizkusu tehnične in finančne izvedljivosti vzpostavitve 
rezervne lokacije IS. To poročilo je maja 2017 obravnaval tudi upravni odbor, ki je naložil strokovni službi 
ZZZS tehnično izvedbo v skladu s predlaganim terminskim načrtom. Strokovne službe ZZZS so 
pripravile javno naročilo za najem lokacije za podatkovni center66. Generalni direktor ZZZS je 24. 4. 2018 
podpisal pogodbo o najemu lokacije za rezervno lokacijo IS z začetkom najema 1. 9. 201867. PE IC je 
pripravila terminski načrt priprave rezervne lokacije IS, nadgradnje opreme in implementacije nove 
opreme, konfiguracije in testiranja primarne lokacije IS ter migracije opreme. PE IC je načrtovala 
zaključek aktivnosti vzpostavitve rezervne lokacije IS do 14. 12. 2018. 
 
Ocenjujemo, da je ZZZS, po opozorilih računskega sodišča, ustrezno pristopil k vzpostavitvi rezervne 
lokacije IS, s katero bo pomembno zmanjšal tveganja neprekinjenega delovanja IS. 
 
Ukrep ZZZS 

ZZZS je od 16. 11. do 18. 11. 2018 vzpostavil rezervno lokacijo IS. 

 

ZZZS je po vzpostavitvi rezervne lokacije IS sprejel nov Načrt neprekinjenega delovanja IS ZZZS68, kjer je vključil 

rezervno lokacijo ter tudi opredelili, da se vsakokratno novo verzijo načrta neprekinjenega delovanja IS dostavi na rezervno 

lokacijo. 
 

2.3.1.2.f Načrt ND-IS je bil objavljen v E-gradivih in je bil dostopen vsem zaposlenim na intranetu 
ZZZS. Priloge načrta, kjer so bili navedeni ključni podatki za vzpostavitev ponovnega delovanja IS, pa so 
bile posredovane le ključnim sodelavcem, ki so jih shranili na prenosni računalnik ali si izdelali tiskane 
kopije. Kopija načrta ND-IS s prilogami je bila shranjena tudi v ognjevarni omari tajništva PE IC, do 
katere so imeli dostop vsi ključni sodelavci, ki so opredeljeni v načrtu. 
 
Ocenjujemo, da je ZZZS ustrezno obveščal zaposlene o načrtu ND-IS in tudi ustrezno varoval z načrtom 
povezane zaupne podatke. 
 

                                                      

64  Tako kot opomba 35. 
65  Angl.: POC – proof of concept. 
66  JN000837/2018-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 – SL), objavljeno 13. 2. 2018, 

[URL: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=242473], 22. 7. 2019. 
67  [URL: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_pogodbe=97911&id_obrazec=242473], 22. 7. 2019. 
68  Tako kot opomba 63. 
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2.3.1.2.g PE IC je v letu 2016 usposabljala zaposlene za uporabo rezervne opreme in izvajanje 
postopkov neprekinjenega delovanja le v okviru preizkusa tehnične izvedljivosti razdelitve opreme na dve 
bližnji lokaciji. Pooblaščenec za načrt ND-SI je v letu 2018 izvedel predstavitev načrta ND-IS na kolegiju 
PE IC. 
 
ZZZS je izvajal nekatera usposabljanja zaposlenih za izvajanje načrta ND-IS. Izvedel je tudi seznanitev 
vodstva PE IC z načrtom ND-IS. Vendar pa usposabljanj zaposlenih za izvajanje načrta ND-IS še ni 
mogel izvajati v celoti, saj rezervna lokacija še ni bila vzpostavljena. Ocenjujemo, da je ZZZS delno izvajal 
usposabljanje za načrt ND-IS. 
 
Priporočilo 
ZZZS priporočamo, naj po vzpostavitvi rezervne lokacije IS redno izvaja usposabljanje zaposlenih za 
načrt ND-IS. 
 

2.3.1.2.h Načrt ND-IS je predvideval možnosti nastanka različnih nesreč in incidentov različnih 
stopenj. ZZZS je varnostne incidente razvrščal v pet razredov. Proces razvrščanja je ZZZS izvajal v 
skladu s Pravilnikom upravljanja varnostih dogodkov in incidentov v zvezi z varovanjem informacijskih 
virov in delovanjem IS ZZZS. 
 
Ocenjujemo, da je imel ZZZS ustrezen proces razvrščanja motenj in incidentov. 

2.3.1.3 Povzetek ugotovitev in ocena zrelosti procesov 

ZZZS ni imel strategije neprekinjenega delovanja IS, opredelil pa je politiko neprekinjenega delovanja IS 
ter sprejel načrt ND-IS, ki je opredeljeval tudi organizacijsko strukturo za upravljanje neprekinjenega 
delovanja IS. Načrt ND-IS je bil objavljen v E-gradivih in je bil dostopen vsem zaposlenim ZZZS na 
intranetu, zaupne informacije pa so prejeli le ključni zaposleni. ZZZS je imel ustrezno politiko upravljanja 
operativnih tveganj. Načrt ND-IS je predvideval možnosti nastopa različnih nesreč in incidentov različnih 
stopenj. ZZZS je imel ustrezen proces razvrščanja motenj in incidentov. ZZZS je zmanjševal tveganja s 
tem, da je varnostne kopije podatkov hranil na več lokacijah, ob koncu leta 2018, po zaključku obdobja, na 
katero se nanaša revizija, pa je vzpostavil tudi rezervno lokacijo IS. 
 
Zbrane dokaze in odgovore revidiranca, opisane v točki 2.3.1.2 tega poročila, smo primerjali s kontrolnimi 
cilji procesa DS469. Na podlagi te primerjave smo vsakemu kontrolnemu cilju določili oceno v območju od 
0 do 5 s korakom 0,5. Slika 2 prikazuje ocene zrelosti posameznih kontrolnih ciljev procesa DS4. 
 

                                                      

69  Kontrolne cilje smo navedli v točki 2.3.1.1 tega poročila. 
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Slika 2:  Ocena zrelosti sedmih kontrolnih ciljev procesa DS4 

 
 
Odločili smo se, da bomo iz povprečja ocen zrelosti posameznih kontrolnih ciljev oblikovali skupno 
oceno učinkovitosti ZZZS pri tem delu procesa DS4. Če je skupna ocena enaka 3 ali več, je ZZZS v 
obdobju, na katero se nanaša revizija, ta del procesa upravljal učinkovito, če je skupna ocena enaka ali 
večja od 2 in manjša od 3, je bil ZZZS pri upravljanju tega dela procesa delno učinkovit, če pa je skupna 
ocena manjša od 2, ZZZS ni bil učinkovit pri upravljanju tega dela procesa DS4. 
 
Povprečje ocen sedmih kontrolnih ciljev procesa DS4, prikazanih na sliki 2, je 3,71, zato ocenjujemo, da je 
ZZZS učinkovito upravljal strategijo in načrt neprekinjenega delovanja IS. 

2.3.2 Preverjanje načrta neprekinjenega delovanja IS 

2.3.2.1 COBIT 4.1 – proces DS4 

Za oceno zrelosti procesa DS4 smo za del, ki se nanaša na preverjanje načrta neprekinjenega delovanja IS 
na ZZZS in na odgovor na revizijsko podvprašanje ali je ZZZS učinkovito izvajal redno testiranje načrta 

neprekinjenega delovanja IS, proučili naslednje kontrolne cilje: 

• DS4.5 Testiranje načrta neprekinjenega delovanja IT, 
• DS4.8 Obnova storitve IT in njeno ponovno izvajanje, 
• DS4.10 Pregled po ponovnem začetku izvajanja. 

 
Pridobljene odgovore o načinu in kakovosti izvedbe vsakega od zgoraj navedenih kontrolnih ciljev s 
področja upravljanja strategije in načrta neprekinjenega delovanja IS ZZZS smo primerjali z zrelostnimi 
modeli za upravljanje in kontrolo procesov informacijskih tehnologij COBIT 4.1. Na podlagi te primerjave 
smo vsakemu kontrolnemu cilju določili oceno. Ocena z ustrezno obrazložitvijo in podprta z dokazi je v 
območju od 0 do 5 s korakom 0,5. 
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2.3.2.2 Stanje na ZZZS 

2.3.2.2.a ZZZS je v obdobju, na katero se nanaša revizija, spremljal izpade IS in podatke o 
dosegljivosti IS prikazoval v letnih poročilih. Kolegij PE IC je resnejše izpade analiziral, najmanj enkrat 
letno pa je obravnaval tudi informacije o razpoložljivosti IS. 
 
Primera ravnanja ZZZS v primeru incidentov 
V nedeljo, 29. 3. 2015 je ZZZS zabeležil nepredviden izpad celotnega centralnega IS, ki je nastal zaradi 
tehničnih težav, povezanih s hlajenjem v sistemskem prostoru računskega centra. PE IC je prvi alarm o 
težavi zabeležila ob 3.07. Najbolj izpostavljena storitev IS ZZZS – sistem On-line ni delovala od 4.58 
do 13.47. PE IC je ostale storitve za zunanje izvajalce vzpostavila ob 14.15. ZZZS je sporočilo o 
nedelovanju sistema On-line objavil ob 9.43. PE IC je pripravila podrobno poročilo o izpadu za kolegij 
direktorjev, kakor tudi podrobno analizo izpada s kronologijo in predlaganimi popravljalnimi ukrepi. Ker 
izpad ni trajal več kot 24 ur, ZZZS na spletnih straneh ni objavil informacije za javnosti o nedelovanju IS, 
čeprav jo je PE IC pripravila. 
 
ZZZS je imel marca 2017 varnostni incident, povezan z navedbo napačnih osebnih podatkov na 
treh KZZ. PE IC je formalne postopke in odgovornosti v primeru varnostnih incidentov opredelila v 
politiki ND-IS ter v Pravilniku upravljanja varnostnih dogodkov in incidentov v zvezi z varovanjem 
informacijskih virov in delovanjem IS ZZZS. PE IC je po obvestilu o navedbi napačnih osebnih podatkov 
na KZZ 24. 3. 2017 v skladu z interno metodologijo incident zabeležila kot kritično napako, izvedla 
analizo in ukrepe in 30. 3. 2017 pripravila zaključno poročilo o varnostnem incidentu. 
 
Ocenjujemo, da je ZZZS ustrezno upravljal motnje v delovanju IS. 
 
Priporočilo 
ZZZS priporočamo, naj prouči možnost, da izvede obveščanje javnosti tudi za izpade, krajše od 24 ur. 
 

2.3.2.2.b PE IC je v skladu s politiko ND-IS testirala nekatere komponente IS. Ob rednem letnem 
remontu transformatorske postaje je običajno preverjala tudi delovanje IS. PE IC je novembra 2015 
izvedla tudi testiranje stanja pripravljenosti sodelavcev in zunanjih izvajalcev. PE IC je v letu 2017 izvedla 
tudi testiranja v okviru potrditve koncepta za vzpostavitev rezervne lokacije IS. ZZZS celovitega testa 
načrta neprekinjenega delovanja IS še ni izvedel. 
 
Ocenjujemo, da je ZZZS za nekatere komponente IS sicer izvajal omejeno testiranje neprekinjenega 
delovanja IS, a celovitega testa načrta neprekinjenega delovanja IS še ni izvedel. 
 
Priporočilo 
ZZZS priporočamo, naj po vzpostavitvi rezervne lokacije IS pripravi in izvede test načrta ND-IS. 
 

2.3.2.2.c ZZZS je opredelil, da mora PE IC v primeru potrebe po obnovitvi storitev IT uporabiti 
postopke prenosa arhivskih kopij iz lokacij, kjer hrani rezervne kopije, na primarno lokacijo. PE IC je za 
nekatere segmente IS pripravila kratka navodila za obnovitve. ZZZS je načrtoval, da bo ob vzpostavitvi 
rezervne lokacije IS implementiran tako imenovani ″takoj uporaben nadomestni računalnik″ režim 
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delovanja70. Predstavniki PE IC so pojasnili, da PE IC še ni imela v celoti dokumentiranih postopkov za 
okrevanje IS po incidentu oziroma prekinitvi kakor tudi po ponovni vzpostavitvi primarne lokacije. ZZZS 
v obdobju, na katero se nanaša revizija, še ni imel rezervne lokacije IS, a so potekale aktivnosti za njeno 
vzpostavitev (več v točki 2.3.1.2 tega poročila). 
 
Ocenjujemo, da je imel ZZZS pripravljena ustrezna navodila za obnovitev nekaterih storitev IT na 
nekaterih lokacijah. 
 
Ukrep ZZZS 

ZZZS je dopolnil dokumentiranost navodil za obnovitev storitev IT, ki vključuje informacijsko opremo na vseh lokacijah ter 

prenovil Organizacijsko navodilo o vstopanju v prostore računalniškega centra ZZZS71, da zajema vse prostore 

računalniškega centra. Odgovornost za upravljanje neprekinjenega poslovanja je opredelil tudi v pogodbi o zaposlitvi. 
 

2.3.2.2.d PE IC še ni izvedla pregleda po ponovnem začetku izvajanja delovanja IS, saj še niso imeli 
praktičnih izkušenj z večjim izpadom oziroma z aktivacijo rezervne lokacije IS. 
 
Ocenjujemo, da je imela PE IC pripravljena navodila za obnovitev nekaterih storitev IT, a jih v celoti še ni 
preverila oziroma uporabila. 
 
Priporočilo 
ZZZS priporočamo, naj prouči možnost načrtovanega prenosa delovanja IS na rezervno lokacijo IS in po 
določenem času ponovno prenese delovanje IS nazaj na primarno lokacijo. 

2.3.2.3 Povzetek ugotovitev in ocena zrelosti procesov 

ZZZS je ustrezno odpravljal motnje v delovanju IS. Izvajal je nekatere postopke za ocenjevanje 
primernosti načrta neprekinjenega delovanja IS. V obdobju, na katero se nanaša, ni imel incidenta, ki bi 
zahteval izvedbo načrta neprekinjenega delovanja IS, in s tem povezane obnove. Pripravil je kratka navodila 
za obnovo nekaterih delov sistema, a jih v celoti še ni preveril oziroma uporabil. Ker še ni imel rezervne 
lokacije IS, tudi ni imel vseh potrebnih pogojev za celovito preverjanje načrta obnove delovanja IS. 
 
Zbrane dokaze in odgovore revidiranca, opisane v točki 2.3.2.2 tega poročila, smo primerjali s kontrolnimi 
cilji procesa DS472. Na podlagi te primerjave smo vsakemu kontrolnemu cilju določili oceno v območju 
od 0 do 5 s korakom 0,5. Slika 3 prikazuje ocene zrelosti posameznih kontrolnih ciljev procesa DS4. 
 

                                                      

70  Angl.: Hot Standby; možen oziroma alternativni ukrep, pri katerem teče vzporedno s primarnim računalniškim 

sistemom še en drug računalniški sistem, ki je vedno v stanju pripravljenosti, da nemudoma prevzame delovanje 

ob izpadu prvega sistema. 
71  Verzija 01.1 z dne 5. 4. 2019. 
72  Kontrolne cilje smo navedli v točki 2.3.2.1 tega poročila. 
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Slika 3:  Ocena zrelosti treh kontrolnih ciljev procesa DS4 

 
 
Odločili smo se, da bomo iz povprečja ocen zrelosti posameznih kontrolnih ciljev oblikovali skupno 
oceno učinkovitosti ZZZS pri tem delu procesa DS4. Če je skupna ocena enaka 3 ali več, je ZZZS v 
obdobju, na katero se nanaša revizija, ta del procesa upravljal učinkovito, če je skupna ocena enaka ali 
večja od 2 in manjša od 3, je bil ZZZS pri upravljanju tega dela procesa delno učinkovit, če pa je skupna 
ocena manjša od 2, ZZZS ni bil učinkovit pri upravljanju tega dela procesa DS4. 
 
Povprečje ocen treh kontrolnih ciljev procesa DS4, prikazanih na sliki 3, je 2,33, zato ocenjujemo, da je 
ZZZS delno učinkovito upravljal preverjanje načrta neprekinjenega delovanja IS. 
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3. MNENJE 
Revidirali smo učinkovitost Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije pri upravljanju neprekinjenega 
poslovanja v obdobju od 13. 12. 2012 do 31. 5. 2018. 
 
ZZZS ni izvajal takih storitev, ki bi bile kritične, opredelil pa je nekatere, po njegovi oceni ključne procese, 
ki so pomembni za deležnike na področju zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji kakor tudi za ZZZS 
in za katere je predvidel, da jih mora obnoviti prej kot v enem dnevu. ZZZS je ustrezno ločil neprekinjeno 
poslovanje od neprekinjenega delovanja informacijskega sistema, ki je informacijsko podpiral poslovne in 
podporne procese ZZZS. 
 
ZZZS ni imel pripravljene strategije neprekinjenega poslovanja in ni imel uvedenega sistema upravljanja 
neprekinjenega poslovanja, vendar pa je imel nekatere aktivnosti, povezane s poslovanjem v primeru 
motenj, določene v internih aktih in tudi neformalno vpeljan in delno dokumentiran sistem za 
obvladovanje motenj in odzivanje nanje. ZZZS je imel dokumentiran postopek obveščanja javnosti v 
primerih motenj poslovanja. Vendar pa ni imel celovito opredeljenih in dokumentiranih aktivnosti sistema 
upravljanja neprekinjenega poslovanja. Prav tako ZZZS ni imel načrta neprekinjenega poslovanja. Ker 
ZZZS ni imel načrta neprekinjenega poslovanja, ga tudi ni bilo mogoče podpirati oziroma izvajati. ZZZS 
tudi ni mogel izvajati rednih testiranj načrta neprekinjenega poslovanja, Sektor za notranje revidiranje pa ni 
mogel izvajati revizij načrta neprekinjenega poslovanja. Ker ZZZS ni mogel izvajati vodstvenih pregledov 
sistema upravljanja neprekinjenega poslovanja, tudi ni mogel izvajati korektivnih ukrepov na najvišji ravni. 
 
ZZZS ni imel strategije neprekinjenega delovanja IS, opredelil pa je politiko neprekinjenega delovanja IS 
ter sprejel načrt neprekinjenega delovanja IS, ki je opredeljeval tudi organizacijsko strukturo za upravljanje 
neprekinjenega delovanja IS. Načrt neprekinjenega delovanja IS je bil objavljen v aplikaciji E-gradiva, ki je 
bil dostopen vsem zaposlenim ZZZS, zaupne informacije pa so prejeli le ključni zaposleni. ZZZS je imel 
ustrezno politiko upravljanja operativnih tveganj. Načrt neprekinjenega delovanja IS je predvideval 
možnosti nastopa različnih nesreč in incidentov različnih stopenj. ZZZS je imel ustrezen proces 
razvrščanja motenj in incidentov. Prav tako je zmanjševal tveganja s tem, da je varnostne kopije podatkov 
hranil na več lokacijah, ob koncu leta 2018, po koncu obdobja, na katero se nanaša revizija, pa je 
vzpostavil tudi rezervno lokacijo IS. ZZZS je ustrezno odpravljal motnje v delovanju IS. Izvajal je 
nekatere postopke za ocenjevanje primernosti načrta neprekinjenega delovanja IS. V obdobju, na katero se 
nanaša revizija, ni imel incidenta, ki bi zahteval izvedbo načrta neprekinjenega delovanja IS, in s tem 
povezane obnove delovanja IS. Pripravil je kratka navodila za obnovo nekaterih delov sistema, a jih v 
celoti še ni preveril oziroma uporabil. Ker še ni imel rezervne lokacije IS, tudi ni imel vseh potrebnih 
pogojev za celovito preverjanje načrta obnove delovanja IS. 
 
Na podlagi izvedenih preverjanj in ocene zrelosti procesov menimo, da je bil v obdobju, na katero se 
nanaša revizija, ZZZS delno učinkovit pri upravljanju neprekinjenega poslovanja. 
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4. PRIPOROČILA 
Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije priporočamo, naj: 

• prouči možnost, da v register tveganj vnese grožnje za motnje poslovnih procesov in delovanja IS z 
vidika neprekinjenega poslovanja ter predvidi ukrepe za okrevanje poslovanja in obnovo delovanja IS; 

• na podlagi analize vpliva na poslovanje za vse procese določi parametre največji sprejemljivi izpad, 
največje dovoljeno obdobje motnje ter najmanjši cilj neprekinjenega poslovanja; 

• določi glavnega lastnika procesa s poslovne strani tako za storitev sistema On-line kot tudi za storitev 
kartice zdravstvenega zavarovanja; 

• prouči možnost vpeljave sistema upravljanja neprekinjenega poslovanja v skladu z mednarodnim 
standardom ISO 22301:2012 Družbena varnost – Sistemi za upravljanje neprekinjenega poslovanja; 

• pripravi načrt neprekinjenega poslovanja in naj ga nato redno preverja; 
• po pripravi načrta neprekinjenega poslovanja periodično izvaja notranje presoje in vodstvene preglede 

in na podlagi ugotovitev izvaja ustrezne korektivne ukrepe; 
• prouči možnost, da lastniki procesov in podatkov v sodelovanju z informacijskimi skrbniki opredelijo 

pogostost varnostnih kopiranj podatkov; 
• v proces upravljanja operativnih tveganj bolje vključi tudi lastnike procesov; 
• po vzpostavitvi rezervne lokacije IS redno izvaja usposabljanje zaposlenih za načrt neprekinjenega 

delovanja IS; 
• prouči možnost, da izvede obveščanje javnosti tudi za izpade, krajše od 24 ur; 
• po vzpostavitvi rezervne lokacije IS pripravi in izvede test načrta neprekinjenega delovanja IS; 
• prouči možnost načrtovanega prenosa delovanja IS na rezervno lokacijo IS in po določenem času 

ponovno prenese delovanje IS nazaj na primarno lokacijo. 

 
 
Pravni pouk 
 
Tega poročila na podlagi tretjega odstavka 1. člena Zakona o računskem sodišču ni dopustno izpodbijati 
pred sodišči in drugimi državnimi organi. 
 
 
 
 
 
Tomaž Vesel, 
generalni državni revizor 
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Poslano: 

1. Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, priporočeno; 
2. Samu Fakinu, priporočeno; 
3. Državnemu zboru Republike Slovenije, priporočeno; 
4. arhivu. 
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