
 

 

Uvedba elektronskega bolniškega lista - uvedba eBOL  

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je uvedel elektronski bolniški list (eBOL), 
ki bo postopoma nadomestil papirnato listino, t.i. »zeleni« bolniški list.  

PREDNOSTI ZA ZAVAROVANCE: 

• pridobitev eBOL brez obiska v ambulanti, če zdravnik oceni, da ni potreben osebni pregled 
zavarovanca; 

• eBOL ni potrebno dostaviti delodajalcu; 

• eBOL se lahko izda za začasno zadržanost od dela do 5 koledarskih dni vnaprej. 

POMEMBNEJŠI DATUMI: 

• delodajalci so morali prek portala SPOT obvezno začeti prevzemati eBOL-e za svoje zaposlene, za 
začasno zadržanost od dela od 1. 2. 2020 dalje, do takrat so se še izdajale papirnate listine, 

• od 1. 2. 2020 osebni zdravniki  več ne tiskajo bolniških listov, saj zavarovancem ni več potrebno eBOL-e 
dostaviti svojemu delodajalcu, razen nekaterih redkih izjem, 

• če je po 1. 2. 2020 potreben izpis eBOL, se ta natisne na bel papir velikosti A4 formata in ne več na 
prednatisnjeno listino. 

Dodatne informacije: 

• pooblaščene uradne osebe na izpostavah, območnih enotah in Direkciji ZZZS, 
• avtomatski telefonski odzivnik ZZZS na tel. št. 01/30 77 300, 
• spletna stran http://www.zzzs.si, 
• ZZZS območna enota Celje, tel. št. 03/42 02 000, 
• ZZZS območna enota Koper, tel. št. 05/66 87 200, 
• ZZZS območna enota Krško, tel. št. 07/49 02 490, 
• ZZZS območna enota Kranj, tel. št. 04/23 70 100, 
• ZZZS območna enota Ljubljana, tel. št. 01/30 77 200, 
• ZZZS območna enota Maribor, tel. št. 02/29 09 300, 
• ZZZS območna enota Murska Sobota, tel. št. 02/53 61 550, 
• ZZZS območna enota Nova Gorica, tel. št. 05/33 81 000, 
• ZZZS območna enota Novo mesto, tel. št. 07/39 33 500, 
• ZZZS območna enota Ravne na Koroškem, tel. št. 02/82 10 100. 

NOVICE  

 

Info SKEI št. 1/2020  

05.02.2020 - Vse najboljše SKEI Slovenije!  

DELAVSKA ENOTNOST  

  

http://www.zzzs.si/
http://skei.si/nLog/newsletter-963/user-0/url-6285/
http://skei.si/nLog/newsletter-963/user-0/url-6285/


 

Delavska enotnost št. 3, 6.2.2020  

07.02.2020 - Želimo vam čim več kulture in kulturnosti.  

 

Tematska številka DE - Razbijamo mite 2, 31.1.2020  

05.02.2020 - Sindikati res niso še nikoli nič naredili? Razbijmo ta 

mit!  

PONUDBA SEMINARJEV  

 

Delovni čas; predavateljica Mateja Gerečnik  

12.12.2018 - Kdaj moramo biti zaposleni na razpolago delodajalcu 

in kdaj ne.  

 

Prepoznavanje in reševanje konfliktov; predavateljica 

Mateja Gerečnik  

12.12.2018 - Naučimo se reševati in obvladovati konflikte.  

 

Pridobivanje novih članov; predavatelj Vojko Fon  

11.12.2018 - Naša moč je v članstvu.  

 

  

  

© Vse pravice pridržane.  Odjava iz e-novic  

To sporočilo ste prejeli, ker ste se na prejemanje naših sporočil prijavili preko naše spletne strani ali pa ste 

se s prejemanjem izrecno strinjali. Če se želite odjaviti, lahko to storite kadarkoli s klikom na zgornjo 

povezavo in naših e-novic ne boste več prejemali.  
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