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Projekt »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, iz 
Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 11. prednostne osi »Pravna država, 
izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11. 2 prednostne naložbe »Krepitev 
zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s 
sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni«, 11. 2. 2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v 
procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«. 

ZZZS BO UVEDEL ELEKTRONSKO POTRDILO O UPRAVIČENI ZADRŽANOSTI OD 

DELA – eBOL 

 

Dne 5. 9. 2019 je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) 

reprezentativnim delodajalskim organizacijam in sindikatom predstavil nov projekt, in 

sicer uvedbo elektronskega potrdila o opravičeni zadržanosti od dela (v 

nadaljevanju: eBOL). V nadaljevanju povzemamo vsebino povabila na predstavitev ter 

vsebino iz same predstavitve na sestanku. 

 

ZZZS pripravlja informacijsko rešitev za nadomestitev papirnate listine »Potrdilo o 

upravičeni zadržanosti od dela« z elektronskim potrdilom eBOL. Dne 3. 9. 2019 so v okviru 

pilotnega projekta nekateri zdravniki že pričeli z zapisom eBOL v informacijski sistem pri 

zdravniku, ki ga bo le-ta z uporabo sistema on-line posredoval v informacijski sistem ZZZS. 

Predvidoma od 1. 11. 2019 pa naj bi pričeli eBOL postopoma izdajati tudi drugi zdravniki. 

V tej fazi bo še vedno potrebna izdaja papirnate listine ZZZS.  

 

ZZZS  bo predvidoma z novim letom, v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo (v 

nadaljevanju: MJU), za delodajalce pripravil rešitev, s katero bodo na spletnem portalu 

za podporo poslovnim subjektom (v nadaljevanju: SPOT) delodajalcem na voljo 

eBOL-i njihovih delavcev. Delavci in ostali subjekti (npr. osebe, ki so zaposlene pri 

fizičnih osebah, ki ne opravljajo dejavnosti, družbeniki, kmetje, verski uslužbenci, …) pa 

bodo do teh podatkov dostopali na spletnem portalu ZZZS za zavarovane osebe 

na naslovu https://moj.zzzs.si. 

 

Po mnenju ZZZS bo ukinitev papirnate listine za delodajalce pomenila:  

 poenostavitev pri vlaganju refundacijskih zahtevkov, saj zahtevkom za refundacijo 

nadomestila plač ne bo več potrebno prilagati fotokopij ali skenov BOL; 

 delodajalec bo tekoče seznanjen z izdanimi eBOL in jih bo lahko sam prevzel kadarkoli; 

 možnost avtomatskega vnosa podatkov iz eBOL v informacijski sistem delodajalca za 

obračun plač in nadomestil plač. 

 

eBOL bo izdal zdravnik v elektronski obliki, s svojim digitalnim podpisom, zdravnik ali 

sestra pa ga bosta skozi ZZZS-jev on-line sistem eBOL zapisala v informacijski sistem 

ZZZS. 

 

Pravila izdaje eBOL: 

 eBOL se bo lahko izdal za stalež do 5 koledarskih dni vnaprej – v tem primeru 

pacientu ob koncu staleža ne bo potrebno iti v ambulanto; 

 zdravnik bo lahko izdal eBOL v odsotnosti pacienta, če bo ocenil, da za izdajo eBOL 

ni potreben pregled pacienta; 

 zdravnik bo v primeru napake storniral eBOL; 

 zdravnik bo v primeru nedelovanja informacijskega sistema izdal in lastnoročno 

podpisal papirni BOL, naknadno pa pripravil tudi eBOL; 

 zdravnik in sestra bosta pri obisku pacienta iz ZZZS-jevega on-line sistema pridobila 

seznam že izdanih eBOL pacienta.  

 

Primer izgleda eBOL: 

https://moj.zzzs.si/
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Dostop delodajalca do eBOL: 

• delodajalec bo z uporabo sistema SPOT pridobil eBOLe, ki se nanašajo na delavce, 

zaposlene pri njem;  

• delodajalec bo navedel obdobje, za katerega prevzema podatke, kar pomeni, da bo 

pridobil vse nove eBOL-e in stornacije eBOL-ov, ki so nastali v tem obdobju – sistem 

bo prikazal seznam mesecev zadržanosti, za katere obstajajo novi eBOL in stornacije 

eBOL; 

• delodajalec bo lahko eBOL-e prevzemal v začetku meseca za zadržanosti prejšnjega 

meseca ali tekom meseca sproti, da jih bo lahko sproti evidentiral za obračun plač; 

• v sistemu SPOT bo možen dostop na dva načina: 

• z uporabo spletne aplikacije na portalu SPOT:  

• delodajalec bo moral pooblastiti delavce, ki bodo uporabljali portal v imenu 

delodajalca; 

• za dostop do portala se bodo uporabljala digitalna potrdila - dostop bo preko 

SI-PASS. 

• z uporabo vmesnika eNDM:  
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• delodajalec se bo moral prijaviti za uporabo vmesnika eNDM;. 

• če vmesnik eNDM že uporablja za oddajo eZahtevkov za refundacijo 

nadomestil plač, prijava ne bo potrebna (vmesnik eNDM omogoča povsem 

avtomatičen prenos podatkov neposredno iz SPOT v aplikacijo za obračun 

plač). 

 

Dostop zavarovanca do eBOL: 

• Zavarovanec bo do eBOL dostopal na ZZZS-jevem portalu za zavarovane osebe 

(https://moj.zzzs.si), pri čemer bo za dostop potreboval digitalno potrdilo, izdano s 

strani enega od slovenskih izdajateljev digitalnih potrdil. 

• Zavarovanec bo lahko preveril, ali mu je zdravnik izdal eBOL, ali je na eBOL navedeno 

pravilno obdobje staleža, pravilen razlog zadržanosti, … 

• Zavarovanec bo lahko prenesel eBOL na svoj računalnik – npr. za potrebe 

uveljavljanja nadomestila pri nezgodnem zavarovanju. 

 

POMEMBNO! 

1. Terminski plan uvedbe eBOL: 

• 3. 9. 2019 začetek pilotne uvedbe pri izvajalcih zdravstvenih storitev (1 zdravstveni 

dom in 3 zasebniki); 

• v oktobru 2019 bo izvedena analiza pilotne uvedbe in morebitne potrebne nadgradnje 

pravil in informacijskih rešitev; 

• do 1. 1. 2020 se izdajanje eBOL uvede pri vseh splošnih zdravnikih in pediatrih; 

• od 1. 1. 2020 bo sistem e-VEM (SPOT) delodajalcem omogočal elektronski prevzem 

eBOL - istočasno bo uvedena tudi poenostavljena rešitev za elektronsko vlaganje 

zahtevkov za refundacijo nadomestil plač; 

• načrtovano, da v februarju 2020 vsi delodajalci začnejo obvezno prevzemati 

eBOLe iz sistema e-VEM (SPOT). 

 

2. Priprave pri delodajalcih: 

• v oktobru 2019 bodo objavljena navodila za uporabo vmesnika eNDM (za 

prevzemanje eBOL-ov in nadgradnje rešitve za oddajo eZahtevkov za refundacijo 

nadomestil plač; 

• v novembru 2019 bo na voljo vmesnik eNDM v testnem okolju za testiranje aplikacij 

za obračun plač; 

• MJU in ZZZS bosta od oktobra 2019 naprej zagotavljala odgovore na vprašanja 

delodajalcev in proizvajalcev aplikacij za obračun plač; 

• od 1. 1. 2020 naprej bodo rešitve v sistemu SPOT na voljo za uporabo - za uporabo 

spletne aplikacije na portalu bo na voljo navodilo za uporabo. 

 

O vseh navodilih in pojasnilih v zvezi z uvajanjem eBOL vas bomo sproti 

seznanjali v naslednjih številkah T-Informacij. 
Vir: Dopis Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, številka 180-206/2019-DI/1, z dne 26. 8. 
2019 in njegova ppt predstavitev »Elektronsko potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela (eBOL) – 
Predstavitev za zbornice, delodajalce in sindikate«, z dne 5. 9. 2019.  

 

 

 

 

https://moj.zzzs.si/

